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БАТЬКІВЩИНА СЛАВИ: 
НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ

КРІЗЬ РОКИ…

БОРГИ НЕ
ПРОЩАЮТЬ. ЇХ

РЕСТРУКТУРИЗУЮТЬ
2 стор.

БОЯРКА � ВПЕРЕД: ДО
КНИГИ РЕКОРДІВ

ГІННЕСА!
5 стор. 10�11 стор.

На початку 2010 року, коли до влади на Київщині
прийшла команда на чолі з Анатолієм Присяжнюком,
ситуація в регіоні була катастрофічною. 

Загальна сума неповернутих державою боргів склада�
ла понад 320 мільйонів гривень. Це � борги із заробітної
плати, різноманітні соціальні виплати, нефінансування
важливих обласних програм. До всього цього потрібно ще
додати борги за електроенергію у сумі мільярд гривень,
безробіття, абсолютно розбалансований бюджет, повну
зневіру людей у владі, численні земельні конфлікти, що

перманентно лихоманили Київщину. За таких умов еконо�
мічно потужний край, в якому живуть працьовиті люди,
перебував на 24 місці в країні за результатами соціально�
економічного розвитку, іншими словами � був банкрутом.
Минуло всього два роки, і сьогодні Київщина на першому
місці серед регіонів. Про не таке далеке минуле області та
її сьогодення розмова з головою Київської обласної дер�
жавної адміністрації, першим заступником голови Київ�
ської обласної організації Партії регіонів Анатолієм При�
сяжнюком. 3 стор.

АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК: "НЕ РОЗУМІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТИХ ПАРТІЙ,
ЩО НЕ ПРИНОСЯТЬ РЕАЛЬНОЇ КОРИСТІ ЛЮДЯМ"

Про це йшлося під час урочистого відкриття офісу Києво�
Святошинської районної федерації футболу, яке відбулося
13 серпня у приміщенні Києво�Святошинської райдержадмі�
ністрації. 

Новоселів привітали перший заступник голови райдержадмі�
ністрації Микола Шкаврон і заступник голови райдержадміністра�
ції Анатолій Іскоростенський. 

5 стор.

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

СТАДІОН “ЗЕНІТ” ЧЕКАЄ ГРАНДІОЗНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ

БОЯРКИ!
За ініціативи народного 

депутата України

Петра Мельника
до Дня міста проводиться конкурс

"Людина року�2012".
Заявки про участь приймаються 

до 13 вересня 
у громадських приймальнях

народного депутата Петра Мельника
за адресами: м. Боярка, 

вул. Білогородська, 13, каб. 9
(приміщення міської ради); 

м. Боярка, Шевченка, 82 
(будинок культури). 

Тел. для довідок 063�140�01�76

До участі запрошуються особи, які
проживають на території міста

та мають визначні особисті 
та професійні здобутки!!!

З ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІДСВЯТКУЄМО
ВСІЄЮ ГРОМАДОЮ

Яскраве та незабутнє свято відбудеться 24 серпня
в Боярці, на території Боярської школи № 1, що в
історичній частині міста. Саме тут пройдуть районні
святкування Дня Незалежності України. Насичена
концертна програма, щирі віншування та багато
цікавих сюрпризів чекає на кожного, хто стане
гостем свята. Тож відсвяткуємо всією громадою
День народження нашої держави!

За ініціативи та підтримки, а також особистої участі
міського голови Тараса Добрівського під таким гаслом в
м. Боярка з 1 вересня 2012 року починають діяти Клуб
любителів бігу та Клуб любителів велоспорту.

Клуб любителів бігу кожен понеділок та середу запрошує
всіх бажаючих до пробігу по лісу, збір о 18:00 на перехресті
вул. Хрещатик та вул. Волгоградська. Контактна особа: Дере�
за Ольга, тел. 41�710.

Клуб любителів велоспорту кожну суботу запрошує всіх ба�
жаючих на велопрогулянку по лісу, збір об 11:00 на перехресті
вул. Хрещатик та вул. Волгоградська. Контактна особа: Нурі�
щенко Максим, тел. 067�402�57�63. 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у спортивно�оздо�
ровчих заходах та стати членами клубів. 

"ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ"

Наближається 24
серпня � День народ�
ження нашої молодої
української держави.
Це свято щороку веде
відлік здобутків і до�
сягнень нашого наро�
ду на шляху розбудо�
ви громадянського

суспільства, його розквіту та достатку.
Щиро вітаю усіх жителів міста з цією знамен�

ною датою і зичу натхнення та радості, успіхів і
творчих злетів, міцного здоров'я та великого
щастя вам і вашим родинам.

З повагою, 
міський голова Боярки 

Тарас Добрівський

Дорогі
земляки!
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Наша газета вже писала про те, що в
Боярці триває ремонт міських доріг. 

� Ми доклали максимальних зусиль,
аби місто отримало кошти з держбюд�
жету на проведення необхідних робіт, �
зазначає міський голова Боярки Тарас
Добрівський. � Так, вже проведено по�
точний ремонт вулиць: Леніна, Сєдова,
Гоголя та Волгоградської. Як і обіцяли,
проведені відповідні роботи на вулицях
Загородня та Перша Піщана. Та на цьо�
му ми зупинятися не збираємося. У пер�
спективі планується проведення капі�
тального ремонту головних вулиць Бо�
ярки. Адже стан доріг міста � це одна із
основних складових благоустрою нашо�
го міста, � зазначив Тарас Григорович. 

�	� ����� - ���	 �
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Близько трьох діб були зму�
шені обходитися без елек�
тропостачання мешканці бу�
динків масиву в районі вулиці
Лисенка. Це сталося в ре�
зультаті сильного вітру, який
повалив чимало дерев і спри�
чинив численні пориви лінії
електропередач.

До ліквідації наслідків сти�
хійного лиха, крім працівників
РП "Київобленерго", долучи�
лися і місцеві комунальники.
Вони прибрали близько трид�
цяти повалених дерев.

Наразі електропостачання
житлового масиву біля вулиці
Лисенка відновлено. 

розгуляласяСтихія перетворення Позитивні 

Як повідомив заступник міського голови
Боярки з питань ЖКГ Микола Давиденко, од�
нією з головних проблем, що існує нині в Бо�
ярці, є перебої з подачею питної води. Во�
допровідна система давно потребує капі�
тального ремонту, через посушливу погоду
значно знизився рівень ґрунтових вод, що, в
свою чергу, ускладнює роботу насосних
станцій. Особливої актуальності це питання
набуває в посушливий період, коли населен�
ня починає масовий полив. Саме в цей час
утримати тиск подачі води стає неможли�
вим. І це суттєво впливає на перебої у водо�
постачанні. Міська влада постійно інформує
населення про необхідність раціонального
використання води в приватному секторі,
систематично за участі ГФ "Боярська Варта"
проводяться рейди. 

У рамках підготовки до опалювального се�
зону, в місті відремонтовано покрівлі 16 бу�
динків. За підтримки Боярської міської ради
встановлюється індивідуальне опалення для
мешканців, які фінансово не спроможні оп�

латити ці роботи. Особлива
увага приділяється підго�
товці до зими дошкільних
навчальних закладів. 

У свою чергу Микола
Шкаврон зазначив: проб�
лем із опаленням узимку в
Боярці бути не повинно. 

Крім того, під час наради
було розглянуто питання
підготовки навчальних зак�
ладів району. Як доповів ке�
рівник райвідділу освіти

Микола Івашко, практично всі навчальні зак�
лади району вже готові зустріти своїх вихо�
ванців. Загалом, дитячі садочки знаходяться
у задовільному стані: жодного аварійного
приміщення немає, як і тих, де потрібно про�
водити капітальні ремонти. Наразі ведуться
роботи щодо завершення чотирьох важли�
вих проектів з підготовки шкіл до опалюваль�
ного сезону. Серед них � реконструкція коте�
лень Бузівської школи та Боярської ЗОШ №
4, а також переведення шкіл у Музичах і Горе�
ничах на електричне опалення. 

Частково вирішена проблема підвезення
дітей до шкіл за програмою "Шкільний авто�
бус". Завдяки Партії регіонів для Києво�Свя�
тошинського району минулого місяця було
передано один автобус, незабаром ще має
надійти два. 

У своєму виступі Микола Івашко також заз�
начив, що до підготовки навчальних закладів
до нового навчального року активно долуча�
ються керівники органів місцевого самовря�
дування. 

Також під час наради було розглянуто пи�
тання про заходи з мінімізації можливих не�
гативних наслідків надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з пожежною небезпекою у 2012
році. 

Наталка Куцак, фото автора

Нещодавно за кошти, виділені з
міського бюджету, було придбано 200
урн для сміття.

Як повідомив заступник міського го�
лови з комунальних питань Микола
Давиденко, їх встановлено біля зупи�
нок громадського транспорту, у парку
Перемоги та інших місцях громадсько�
го відпочинку.

� Нам дуже хотілося продовжити
добру справу, розпочату свого часу
районною організацією Партії регіо�
нів, за сприяння якої на території Киє�
во�Святошинського району і зокрема
Боярки облаштовано зупинки громад�
ського транспорту, � говорить Микола

Іванович. � На жаль, деякі наші несві�
домі земляки не оцінили прагнення
міської влади щодо покращення сані�
тарного стану вулиць. Оскільки 18
оцинкованих відер із новеньких урн
хтось вже вкрав, � констатував заступ�
ник міського голови. 

І справді, соромно за земляків, котрі
поцупили майно, придбане на кошти
громади. Виходить, вкрали самі у се�
бе. А потім будуть нарікати на роботу
комунальних служб, котрі погано при�
бирають місто.

Втім, на вулицях має стати чистіше,
адже коли є урна, нормальній людині
соромно кидати сміття деінде.

придбанняЦінне 
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З 15 липня по 15 вересня 2012 року в
м. Боярка проходить двомісячник, протя�
гом якого здійснюються рейди з вияв�
лення водіїв, які не дотримуються Правил
надання послуг пасажирського автомо�
більного транспорту. Зокрема тих, які під
час руху ведуть приватні розмови по мо�
більному телефону, палять, а також не
підтримують чистоту в транспортних за�
собах та допускають грубе поводження з
пасажирами. 

Про виявлені випадки порушень пере�
візниками Правил, просимо інформувати
міську раду за телефоном "гарячої лінії"
42�246 (цілодобово).

Оголошення

����	� ���������� �������� ��	�� � ��������
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Уже близько місяця при Боярській місь�
кій раді плідно працює комісія по роботі з
боржниками під керівництвом заступника
міського голови Миколи Давиденка.

Затятих боржників � як фізичних, так і
юридичних осіб � запрошують на зустріч із
членами комісії. Тим, хто не спроможний
одразу погасити заборгованість, пропо�
нують укласти договір реструктуризації
боргу. 

Голова комісії Микола Давиденко зас�
терігає: "Якщо боржник ухиляється від
сплати заборгованості, не приходить на
засідання комісії, ми подаємо на нього до
суду. Тож єдиний шлях уникнути неприєм�
ностей � погасити борг. Ми пропонуємо
дієвий механізм: укладання договору про
реструктуризацію боргу".

Дуже прикро, що деякі наші земляки і
досі не усвідомлюють наслідків своєї без�
відповідальності. Адже через заборгова�
ність перед РП "Київобленерго", останній
часто використовує єдиний метод бо�
ротьби � відключення електропостачання.
Через що не так давно було знеструмле�

но ВНС № 5, а це, в свою чергу, зумовило
перебої у водопостачанні.  

Кому лише не заборгували деякі спо�
живачі енергоносіїв та комунальних пос�
луг: і КП "Боярка�Водоканал", і КП "Києво�
Святошинські тепломережі", і БГВУЖКГ…

А суми у деяких рахунках сягають аст�
рономічних розмірів. 

Серед злісних божників боярчани, які
мешкають за адресами: вул. Молодіжна,
63, кв. 22; вул. Білогородська, 45, кв.
136А; вул. Маяковського, 47/25, кв. 52;
вул. Білогородська, 25, кв. 129; вул. Біло�
городська, 25, кв. 155А; вул. Білогород�
ська, 25, кв. 8; вул. Білогородська, 27, кв.
79 та інші.  

…Летять по великій орбіті борги наших
земляків. Невже немає сили, спроможної
розірвати це замкнене коло?

Наразі відповіді на це питання шукає
комісія по роботі з боржниками.

Агов, шановні боржники! Не чекайте,
доки гримне грім і вашу справу буде пе�
редано до суду. Адже комунальні борги не
прощають, їх реструктуризують.

Замкнене коло
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Надавати послуги платни�
кам податків та забезпечува�

ти наповнення
дохідної частини
бюджету � голов�
на мета органів
ДПС України. Та
все ж соціальні
ініціативи Прези�
дента та політика
органів ДПС
спрямована на
усвідомлення не�
обхідності спів�
праці з платника�
ми податків. Пе�
рехід від фіскальної на доб�
ровільну сплату податків є
світовим стандартом адмі�
ністрування. Удосконалення
системи адміністрування по�
датків і зборів, посилення
стимулюючої ролі органів
ДПС, поліпшення пропаган�
ди та податкової культури се�
ред усіх учасників податково�
го процесу.

Відкриття ЦОП � результат
спільних зусиль податківців
та органів влади і самовряду�
вання, спрямованих на за�
безпечення зручних, ком�
фортних та сучасних умов
для платників податків, але
ядром центру обслуговуван�
ня є досвідчені фахівці, які
можуть якісно надати кон�
сультацію, прийняти звітність
чи видати довідку.

В приміщенні ДПІ
Києво�Святошинського
району нещодавно від�
булося відкриття центру
обслуговування платни�
ків податків. На відкрит�
ті були присутні началь�
ник ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі
Олександр Базанов,
заступник начальника
ДПІ Ігор Дмитрієв, зас�
тупник голови ДПС у Ки�
ївській області Володи�
мир Гаркуша та заступ�
ник голови ДПС у Київ�
ській області Володи�
мир Фурлет. 

Питання про стан підготовки
об'єктів комунального господарства
та культурної сфери міста Боярки до
роботи в осінньо�зимовий період
2012�2013 років стало одним із го�
ловних порядку денного розширеної
наради за участі першого заступни�
ка голови Києво�Святошинської рай�
держадміністрації Миколи Шкавро�
на та голови Києво�Святошинської
райради Володимира Луцюка, що
відбулася 7 серпня в РДА.

2015дітей 1 вересня вперше ся�
дуть за шкільні парти в нав�

чальних закладах Києво�Святошинсько�
го району.

Мовою цифр 
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$ Анатолію Йосиповичу, за два
роки Вашого перебування на по$
саді губернатора як змінилась
загальна ситуація в Київській
області?

� Партія регіонів у 2010 році взя�
ла на себе всю відповідальність за
ситуацію як на Київщині, так і в
Україні загалом. Свою першочер�
гову увагу ми почали звертати на
виконання соціальних програм,
зокрема тих, що стосуються сфери
охорони здоров'я, підтримки дітей,
соціальної допомоги незахищеним
верствам населення. Але для того,
щоб реалізувати ці плани і не до�
пустити сповзання Київщини до
прірви, нам необхідно було створи�
ти більшість в обласній раді, струк�
турувати бюджет, вжити негайних
заходів щодо відродження еконо�
міки регіону. Зрозуміло, що за два
роки, які Партія регіонів перебуває
при владі, нам не вдалося зробити
усього, що запланували. Проте
сьогодні представникам нашої по�
літичної сили не соромно дивитись
людям в очі і є чим перед ними зві�
тувати.

$ Можливо, тому Ви ніколи не
вдаєтеся до безпідставних зви$
нувачень опонентів, не виливає$
те бруд, як роблять це інші полі$
тичні сили?

� Ми завжди переконуємо кон�
кретними результатами роботи.
Ми не кидаємо порожніх гасел, не
обіцяємо хліб по 25 копійок, а ро�
бимо все для того, щоб він не до�
рожчав. Як ви знаєте, саме з цією
метою в області було розпочато
будівництво і незабаром буде зда�
но в експлуатацію найпотужніший в
Європі хлібокомбінат, а з інвесто�
рами досягнуто домовленості, що
ціни на соціальні сорти хліба не бу�
дуть підвищуватись щонайменше
три роки.

$ Але на початку 2010 року си$
туація в області була дійсно кри$
тичною? 

� І не лише в області. Підписання
сумнозвісних газових угод із Росі�
єю поставило нашу державу на ме�
жу банкрутства, більше того, заг�
рожувало національній безпеці
України і могло навіть призвести до
втрати державності. Судіть самі. У
США ціна газу складає 80 доларів
за кубічний метр, у Китаї � 180 до�
ларів, у Німеччині � 250, а згідно з
домовленостями Тимошенко Укра�
їна купувала в Росії газ за ціною 520
доларів за кубічний метр. Тож з
економікою якої країни ми могли
конкурувати?! Незважаючи на це,
держава, щоб не говорила опози�
ція, рухається вперед. Упроваджу�
ються соціальні ініціативи Прези�
дента України Віктора Януковича,
завдяки яким підвищуються пенсії,
різноманітні виплати, зростає се�
редня заробітна плата, яка наразі в
області складає понад 3000 гри�
вень, що є одним з найкращих по�
казників в Україні. Пам'ятаєте,
скільки людей померло та загину�
ло в чергах, коли роздавали так
звану "Юліну тисячу"? Наразі вип�
лати компенсацій вкладниками ко�
лишнього Ощадбанку СРСР прово�
дяться планово, без черг та паніки.

$ Як розв'язуються проблеми у
сфері підприємницької діяль$
ності?

� Пам'ятаєте, скільки галасу було
під час ухвалення нового Податко�
вого кодексу? Але ж сьогодні самі
підприємці говорять, що їм значно
простіше працювати за новим за�

конодавством. Нині в Київській об�
ласті спрощується дозвільна сис�
тема, наполовину скорочено кіль�
кість дозвільних документів. У кож�
ному районі працюють дозвільні
центри за принципом "єдиного вік�
на". Ми відкриті для спілкування з
бізнесом. І саме спрощення регу�
ляторної системи є суттєвим кро�
ком для викорінення корупції. Про�
те, визнаю, що корупція в області є.
Лише торік за різні зловживання ми
звільнили 9 голів райдержадмініс�
трацій, 12 керівників обласного рів�
ня, 9 керівників притягнуто до кри�
мінальної відповідальності.

$ Ви $ один з небагатьох губер$
наторів, які під час формування
команди не ділили людей "за
кольорами" чи партійною при$
належністю. Не помилилися в
цьому?

� Сьогодні у владі Київщини, в
депутатському корпусі працюють
шановані громадою люди. Ми не
запрошували сюди чужаків. Я про�
понував посади кваліфікованим
фахівцям, які прагнуть розбудову�
вати область, і знають, як це роби�
ти. Звичайно, що Партія регіонів не
стоїть осторонь розвитку краю.
Сьогодні всі депутати�партійці зак�
ріплені за талановитими та обда�
рованими дітьми, відбудовують та
утримують палати, в яких лікуються
ветерани Великої Вітчизняної вій�
ни, опікуються іншими соціальни�
ми проблемами. Тому не розумію
діяльність тих партій, що не прино�
сять реальної користі людям. При�
міром, проаналізував діяльність
"УДАРу", "Фронту змін", "Свобо�
ди". Коли до представників цих по�
літичних сил в обласній раді звер�
талися з проханням підтримати ви�
ділення коштів на оздоровлення ді�
тей, ремонт котельні, будівництво
лікарні, очисних споруд, "Свобода"
за це не голосувала. Взагалі, лише
30 відсотків фракції партії "УДАР"
підтримали ці важливі соціальні пи�
тання. Сьогодні дуже часто голос�
лівно критикує владу член фракції
"Свобода" В'ячеслав Ханенко. Ця
людина свого часу перебувала на
посаді заступника міністра охоро�
ни здоров'я. На жаль, за роки його
міністерського керівництва на Ки�
ївщині закривалися ФАПи, були
доведені до зубожіння лікарні, в
яких хворих годували за 50 копійок
на добу. Водночас ми не можемо
байдуже спостерігати, як комусь
щось вночі насниться, а на ранок
такі люди розпочинають збір підпи�
сів за імпічмент Президенту. Адже
кожен старшокласник знає, що та�
ка процедура чітко визначена Кон�
ституцією України. Незважаючи на
це, опозиціонери продовжують ду�
рити людей і збирати подібні підпи�
си.

$ Але ж і політичній силі, яку ви
представляєте, теж хтось може
вказати на бездіяльність?

� Сьогодні я можу відверто ска�
зати людям: за два останні роки на
Київщині зроблено більше, ніж за
останнє десятиліття. Проте Партія
регіонів знає про проблеми, які, на
жаль, неможливо вирішити за
такий короткий термін. Для того,
щоб побудувати будинок � треба
закласти надійний фундамент. Сам
будинок зводиться щонайменше
два�три роки, а що говорити про
відродження держави. Упродовж
багатьох років Київщина була єди�
ним регіоном       України, що не мав
госпіталю для ветеранів ВВВ. Ве�
теранам області виділялось на оз�

доровлення лише 20�30 путівок на
рік. Наразі ми надаємо для їхнього
оздоровлення 120 путівок щоміся�
ця. А по лінії охорони здоров'я мо�
же щомісячно оздоровитись до ти�
сячі мешканців області. І ця кіль�
кість постійно збільшується.

� Пригадую, як масштабу
справжньої епідемії набуло зак$
риття дитячих закладів відпо$
чинку. Підприємливі ділки їх
штучно банкрутували, щоб потім
привласнити ласий шматок
землі. Дитячим оздоровленням
практично ніхто не займався.
Сьогодні є позитивні зрушення в
цьому напрямі?

� Ще 2009 року лише 60 тисяч ді�
тей Київщини оздоровлювались
під час літніх канікул. Нині їх � 150
тисяч. Особливу увагу надаємо
підтримці обдарованих дітей, ді�
тей�сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування. Вони от�
римують спеціальні стипендії, ма�
ють можливість відпочити за кор�
доном. Лише цього року за кошти
Київської обласної організації Пар�
тії регіонів півтисячі дітей буде оз�
доровлено на грецькому острові
Крит. Приміром, з Греції вже по�
вернулися переможці дитячого
футбольного турніру "Євро" � ко�
манда з Києво�Святошинського
району. На Криті також відпочили
лауреати та переможці конкурсу "Я
� Київщини гордість та надія". Уп�
родовж двох років перебування у
владі ми підключили кожну школу
до Інтернету, поступово оновлює�
мо комп'ютерні класи, лише за цей
рік придбали 100 шкільних автобу�
сів. Хочу нагадати, що ще на почат�
ку 2010 року лише 30 відсотків шкіл
мали внутрішні туалети, а менше
половини було підключено до
Всесвітньої комп'ютерної мережі.

$ Один із губернаторських
проектів $ "Кожній дитині $ роди$
ну". Як він реалізується?

� Нa виконання соціальної ініціа�
тиви Президента України, що пе�
редбачає розвиток сімейних форм
виховання, наразі в області вже
збудовано і функціонує 12 дитячих
будинків сімейного типу, 38 спо�
руджуються та ремонтуються. Ді�
ти�сироти та діти, позбавлені бать�
ківського піклування, повинні вихо�
вуватися в сім'ї, а не в інтернаті. Як�
що говорити загалом про дітей та
молодь, зазначу, що за два роки на
Київщині побудовано понад 100
спортивних майданчиків та стадіо�
нів, проведено десятки дитячих та
юнацьких фестивалів, відбудову�
ються центри творчості та дозвіл�
ля, клуби. Партія регіонів величез�
ного значення надає роботі з мо�
лоддю. Зокрема, при облдержад�
міністрації створено Молодіжну

громадську раду, постійно отриму�
ють премію від губернатора молоді
люди, які стали найкращими у сво�
їй професії: юристи, вчителі, лікарі,
освітяни та інші. Водночас, ми усві�
домлюємо, що ще не повною мі�
рою вирішено такі нагальні проб�
леми молоді, як отримання першо�
го робочого місця, доступного жит�
ла, створення належних умов для
відпочинку та дозвілля.

$ Але ж все це забезпечити,
вирішити соціальні питання не$
можливо без розвитку економі$
ки?

� Звичайно, без розвитку еконо�
міки неможливе процвітання краю.
У цьому контексті наведу слова
послів США, Німеччини, Швейца�
рії, озвучені ними підчас прове�
дення етапу Чемпіонату світу з
Формули 1 на воді. Дипломати
зазначили, що Київщина � це прик�
лад ефективної співпраці влади і
бізнесу, залучення іноземних ін�
вестицій. Завдяки роботі з інвес�
торами, ми створили 50 тисяч но�
вих робочих місць. Лише цього ро�
ку спільно з іноземними та вітчиз�
няними інвесторами було споруд�
жено завод дитячого харчування,
14 потужних елеваторів, 6 овочес�
ховищ. А всього торік було споруд�
жено півтисячі нових об'єктів, на
будівництво яких залучено 16 мі�
льярдів гривень інвестиційних
коштів. Ще в 2008�2009 роках в
області не виділялося жодної ко�
пійки на ремонт доріг. З 2010 до
2012 років ми кардинально зміни�
ли ситуацію, спрямовуючи щоріч�
но на цю мету 150 мільйонів гри�
вень. На газифікацію області, по�
чинаючи з 2010 року, щорічно
спрямовується майже 150 мільйо�
нів гривень. Водночас не закрито
жодної школи, ФАПу. Для медич�
них закладів закуплено діагнос�
тичного обладнання на суму понад
100 мільйонів гривень. Сьогодні
ми маємо сталий економічний
розвиток. Це стосується як про�
мислового виробництва, так і сіль�
ського господарства. Бюджет Ки�
ївщини перевиконуємо на 125 від�
сотків. На жаль, люди ще цього не
відчувають, особливо мешканці
сільської місцевості. Адже ми зму�
шені повертати борги, накопичені
попередньою владою. І навіть що�
річне спрямування 20 мільярдів
гривень повільно оздоровлює си�
туацію. Однак, думаю, що вже цьо�
го року ми завершимо виплати за
позиками, і область буде розвива�
тися динамічніше.

$ Завдяки чому досягнуто цих
результатів?

� Наведу приклад. Якщо раніше
підприємці брали в оренду землю
лише для того, щоб потім її переп�
родати, то за два роки ми поверну�
ли сільгоспугіддя тим людям, які їх
обробляють � фермерам. А тому і
вдалося зібрати торік рекордний
врожай � 3 мільйони тонн. Якщо ра�
ніше цукрозаводи області різали на
металобрухт � мовляв, нерента�
бельні, то ми відновили роботу 11
таких підприємств. І нічого, працю�
ють, випускають продукцію, забез�
печують робочі місця.

$ Через високі ціни земельне
питання завжди було болючим
для Київщини.

� Це дійсно так. Адже внаслідок
хаотичного виділення земельних
ділянок, оформлення владою
фальшивих актів, виникла величез�
на кількість конфліктів. Збагачува�
лись окремі політики, підприємці, а

бідували прості люди, які працюва�
ли на цій землі, але не могли ско�
ристатися правом на її приватиза�
цію чи навіть не отримували плату
за здані в оренду паї. Ми практично
вирішили всі найгучніші земельні
скандали. За два роки видали по�
над 200 000 актів на землю, але
цього недостатньо. Щоб повністю
вирішити проблему, треба видати
вдвічі більше земельних актів. За
два роки це зробити просто не�
можливо.

$ Хто ж "дерибанив" землю?
� Тоді при владі на Київщині пе�

реважно були представники БЮТу
та НУНСу. Органи прокуратури вже
дали правову оцінку цій вакханалії.
Порушено сотні кримінальних
справ, скасовано тисячі земельних
рішень, державі повернуто більше
10 тисяч гектарів землі. Приємно
констатувати, що нині обласна ра�
да, завдяки депутатському корпусу
від Партії регіонів, працює злагод�
жено і конструктивно. Робота
Київоблради � гарний приклад для
всієї України. Нагадаю, що ще два
роки тому депутати займалися пе�
реважно тим, що кожні три місяці
подовжували контракти керівни�
кам комунальних підприємств, го�
ловним лікарям тощо. І зрозуміло,
що деякі представники тодішньої
партії влади робили це зовсім не
безкорисно.

$ Чи багато нині скарг на чи$
новників надходить від грома$
дян?

� Звичайно, скарги є, і ми на них
реагуємо. Більше того, значна час�
тина людей звертається до гро�
мадських приймалень Партії регіо�
нів. Лише за останній рік до партій�
них громадських приймалень
звернулося понад 5 тисяч мешкан�
ців Київщини. Тому можу констату�
вати, що це дійсно народна партія.
Переважну більшість проблем, з
якими звертались люди, було опе�
ративно вирішено.

$ Чи не буде масового прийо$
му до партійних лав під час ви$
борчого процесу? 

� У нас ніколи не було "ленінських
прийомів", ніхто силою до партії не
затягує. Навпаки, відбувається
жорсткий відбір. До партії йдуть лі�
дери громадської думки, знані на
Київщині люди. Партія регіонів Ки�
ївської області зростає не лише
кількісно (наразі її лави об'єднують
майже 50 тисяч осіб), але й якісно.
Половину складають молоді люди
віком до 40 років. Партія пишаєть�
ся тим, що в ній перебувають ліде�
ри місцевого самоврядування, ви�
датні науковці, аграрії, працівники
культури, освітяни, медики та інші
шановані громадою люди. Водно�
час ми не спочиваємо на лаврах, а
активно займаємося як партійним
будівництвом, так і очищенням лав
від тих, хто себе скомпрометував �
переступив межу закону, запляму�
вав свою репутацію корупцією,
зневагою до людей та байдужістю
до їхніх проблем. Адже Партія регі�
онів � це не індульгенція на пору�
шення закону, не ширма, за якою
може сховатися корупціонер. Це �
потужна політична сила, що має
чітко вибудувану програму дій, яка
численними справами довела
свою здатність ефективно розбу�
довувати Україну, підвищувати
добробут людей, наближати нашу
державу до європейських стандар�
тів та цінностей.

Розмову вів
Віктор Сухомлинов
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УКРАЇНА � БАГАТОМІЛЬЙОННА 
ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА 

УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ
Ми все робимо заради великої мети � доб�

робуту всіх українців. Створення належних
умов для гідного життя громадян нашої краї�
ни � головне завдання Партії регіонів.

МІЦНА СІМ'Я � ОСНОВА 
ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Держава повинна дати можливість молоді
"стати на ноги" у своїй країні. Молоді сім'ї от�
римають доступне житло завдяки державній
іпотеці під 3% річних, за рахунок соціальних
контрактів із роботодавцями.

Допомога при народженні першої дитини
в 2012 році складе 28830 грн., другої � 57660
грн., третьої � 115320 грн. Це у два рази біль�
ше, ніж у 2008 році. До 2017 року розмір цих
виплат зросте ще вдвічі.

У кожній області відкриється перинатальний
центр, будуть переоснащені пологові будинки.

ОСВІТА � ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ
Якісна освіта сьогодні � це процвітання

держави в майбутньому. Покращення якості
освіти включатиме:

� забезпечення держзамовленням щонай�
менше 75% місць у ВНЗ;

� виплату стипендій на рівні мінімальної
зарплати;

� збільшення зарплати освітянам щонай�
менше на 20% щороку;

� повну комп'ютеризацію та підключення
всіх шкіл до Інтернету.

ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ КОМФОРТНО 
І ПРЕСТИЖНО

Кожен українець матиме гідну зарплату та

можливості працевлаштування. Будуть ство�
рені нові робочі місця за рахунок:

� 100% компенсації роботодавцю єдиного
соціального внеску при працевлаштуванні ін�
валідів, сиріт, одиноких матерів та людей,
старших за 50 років;

� навчання безробітних актуальним про�
фесіям;

� забезпечення молодих спеціалістів
першим робочим місцем, стажування
студентів із подальшим працевлаштуван�
ням.

Стабільно зростатимуть доходи громадян,
середня зарплата у 2017 році сягне 8000 грн. 

ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ � 
ОСНОВА ДОБРОБУТУ

Забезпечимо якісну та доступну медичну
допомогу. Гарантуємо:

� середню зарплату в системі охорони
здоров'я не менше 8000 грн. для лікарів та
5500 грн. для медперсоналу;

� зниження цін на ліки першої необхідності
на 30%;

� 100% забезпечення ліками хворих на он�
кологічні, серцево�судинні захворювання,
туберкульоз, ВІЛ/СНІД;

� забезпечення всіх сільських районів пе�
ресувними амбулаторіями.

Забезпечимо людей з обмеженими фізич�
ними можливостями належним лікуванням
та необхідними технічними засобами реабі�
літації.

Створимо умови для здорового способу
життя: в кожному регіоні запрацюють нові
басейни, стадіони, льодові арени та спор�
тивні майданчики.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЛЮДИ 
ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Задля створення гідних умов життя для
людей літнього віку:

� повністю компенсуємо до 2017 року всі
вклади Ощадбанку СРСР до 5000 грн.;

� мінімальна пенсія буде на 20% вища за
прожитковий мінімум;

� суттєво підвищимо розміри пенсій вій�
ськовослужбовцям, працівникам правоохо�
ронних органів.

КОМФОРТНЕ ТА ДОСТУПНЕ ЖИТЛО
Забезпечимо доступним житлом молоді

сім'ї, лікарів, учителів, військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів за раху�
нок щорічного будівництва 100000 квартир.

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
Поліпшимо екологічну ситуацію за раху�

нок:
� завершення будівництва об'єкта "Укрит�

тя" на ЧАЕС до 2015 року;
� 20000 систем централізованого очищен�

ня питної води;
� будівництва екологічних сміттєперероб�

них заводів у кожному регіоні.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ � ЗАПОРУКА
ВИСОКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
Партія регіонів приділяє особливу увагу

економічному розвитку країни. Наша мета �
створення в Україні сучасної ефективної еко�
номіки.

СУЧАСНА ЕКОНОМІКА
Ми прямуємо до створення високопродук�

тивної інноваційної економіки.
Забезпечимо:
� зростання ВВП � щонайменше 5% на рік;
� стабільність національної валюти.
Це буде реалізовано за рахунок:
� поетапного зниження податку на прибу�

ток підприємств до 16% у 2014 році;
� запровадження податкових канікул для ІТ

та інноваційних проектів терміном на 10 ро�
ків;

� надання вітчизняному виробнику доступ�
них банківських кредитів.

ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА, 
ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Україна позбудеться залежності від імпор�
ту енергоносіїв. Ми збільшимо видобуток
власного вугілля, нафти та сланцевого газу.
Розпочнемо розробку шельфових газових
родовищ. Розширимо використання енергії
сонця, вітру та води.

Модернізуємо теплоелектростанції для
ефективного використання вітчизняного ву�
гілля та інших видів палива.

НОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Україна повністю забезпечить себе вітчиз�

няними продуктами харчування, стане по�
тужним експортером продовольства завдя�
ки:

� створенню 1500 сільськогосподарських
кооперативів;

� будівництву нових елеваторів, овоче� та
фруктосховищ;

� встановленню ціни на земельний пай не
менше 20000 грн. за гектар і оренди не ниж�
че 1000 грн. за гектар;

� розбудові соціальної інфраструктури
сільської місцевості (автодоріг, лікарень та
шкіл, газифікації сіл).

УКРАЇНІ � СУЧАСНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Розвинена та якісна інфраструктура � за�

порука динамічного розвитку економіки.
Оновлення інфраструктури передбачає:

� будівництво сучасних автомобільних до�
ріг, які дозволили б потрапити з заходу на
схід України за 14 годин;

� нове швидкісне залізничне сполучення
між столицею та регіонами;

� доступні авіаперельоти для кожного
українця;

� реконструкцію та будівництво аеропортів,
морських і річкових портів, залізничних вокза�
лів;

� будівництво нових станцій метро та роз�

виток комунального транспорту.

ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА: ВІДПОВІДАЛЬНА
ВЛАДА ТА ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО
Суспільство добробуту забезпечується на�

лежним рівнем громадянських свобод та не�
обхідними зусиллями влади для гарантуван�
ня безпеки держави і громадянина.

КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ
Наш пріоритет � можливість людини вільно

розвиватися в усіх сферах. Ми виступаємо
за:

� інтелектуальну свободу; 
� свободу слова;
� рівні можливості для жінок та чоловіків в

усіх сферах життя;
� законодавче забезпечення права грома�

дян на рідну мову;
� надання російській мові статусу другої

державної.

СИЛЬНІ РЕГІОНИ � 
ПРОЦВІТАЮЧА ДЕРЖАВА

Держава процвітатиме, якщо будуть по�
тужними її регіони. З метою подальшого роз�
витку місцевого самоврядування:

� будуть розширені повноваження органів
місцевого самоврядування;

� 60% зведеного державного бюджету �
місцевим радам.

ЕФЕКТИВНІ ПРАВООХОРОННІ 
ОРГАНИ ТА БОЄЗДАТНА АРМІЯ

Україна повинна мати силові структури єв�
ропейського зразка. Ми забезпечимо:

� ефективну контрактну армію; 
� скасування обов'язкового призову з 1

січня 2014 року;
� військовослужбовців та працівників пра�

воохоронних органів доступним житлом.

УКРАЇНІ � СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ
У міжнародній політиці виступаємо за:
� збереження позаблокового статусу Укра�

їни � гарантію безпеки кожного громадянина;
� здобуття асоційованого членства в Євро�

союзі, створення зони вільної торгівлі, зняття
візових бар'єрів між Україною та ЄС;

� посилення економічної співпраці в рам�
ках зони вільної торгівлі з країнами СНД;

� стратегічне партнерство з Росією, США,
Китаєм;

� відкриття для України ринків країн "Вели�
кої двадцятки" та країн, що розвиваються;

� реалізацію конкурентних переваг країни
для здобуття права на проведення спортив�
них та культурних заходів європейського і
світового рівнів.

НАСТАВ ЧАС ОБ'ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ
ЗАРАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
ТА ПРОЦВІТАННЯ! ПРОЙДЕМО ШЛЯХ

ВІД СТАБІЛЬНОСТІ ДО ДОБРОБУТУ
РАЗОМ!

У непростий для світу та України час Партія регіонів узяла на себе відповідальність за долю держави
П'ять років "помаранчевого"

правління довели Україну до межі
економічної та соціальної катастро�
фи. Від попередньої влади ми отри�
мали у спадок: 15% падіння ВВП,
22% інфляції, знецінену вдвічі грив�
ню, збільшений у 4 рази зовнішній
та внутрішній державний борг, ско�
рочені до критичного рівня валютні
резерви Нацбанку. Кабальний газо�
вий договір спричинив підвищення
комунальних тарифів та падіння
рентабельності промисловості. 

Ми змогли подолати хаос та руїну,
стабілізувати ситуацію і створити
фундамент для реформ. 

Партія регіонів пропонує виваже�
ну й реалістичну програму форму�
вання суспільства вільних та замож�
них громадян. 

Шлях ВІД СТАБІЛЬНОСТІ � ДО
ДОБРОБУТУ � це шлях національно�
го прогресу заради нової якості жит�
тя громадян України! 

Міська рада запрошує взяти
участь у тренінговій програмі "Со�
ціальне підприємництво", яка пла�
нується в м. Боярка в жовтні�лис�
топаді 2012 р. Всі витрати по тре�
нінговій програмі покривають ор�
ганізатори.

Учасниками програми можуть
бути представники громадських
організацій, підприємці та інші
громадяни, зацікавлені в створен�
ні (розвитку) соціального підпри�
ємства або соціально�орієнтова�
ного бізнесу.

Мета тренінгової програми:
сприяння соціальному підприєм�
ництву.

Завдання тренінгової програми:
� Розширити доступ до інфор�

мації про самостійну підприєм�
ницьку діяльність, як перспективну
форму професійної самореаліза�
ції;

� Просування системи практич�
них знань, навичок і ефективних
моделей фінансової поведінки на
принципах соціального підприєм�
ництва;

� Практична допомога у відкрит�
ті власної справи;

� Формування навичок ведення
бізнесу;

� Консультаційний супровід роз�
роблення бізнес�проектів;

� Розвиток спільноти молодих
підприємців;

� Сприяння діючим підприємцям
у розвитку бізнесу.

Вимоги до учасників:
• Цілеспрямованість і готовність

до розумного ризику.
• Бажання вчитися і отримувати

нові знання з питань діяльності со�
ціальних підприємств та сприяти
розвитку цього сектора в Україні.

• Бажання і можливість один раз
на тиждень протягом 1,5 місяця
(жовтень � листопад) взяти участь
в шести одноденних тренінгах з
розроблення власного бізнес�пла�
ну зі створення (впровадження
проекту) соціального підприємс�
тва.

• Бажання і можливість в періо�
ди між тренінгами виконувати до�
машнє завдання (отримуючи не�
обхідні консультації від тренерів
дистанційно по електронній пошті
/ або по телефону) з розроблення
бізнес�плану.

Щоб стати учасником конкурсу,
необхідно заповнити анкету учас�
ника, в якій треба описати своє ба�
чення соціальної проблеми і зап�
ропонувати шляхи її вирішення че�
рез бізнес�структуру, і відправити
її за вказаною адресою:
ben�personal7@rambler.ru. до 15
вересня. 

Довідки за телефоном 
(04598) 41550

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
01 серпня 2012 року № 70/1

м. Боярка

"Про організацію проведення масових 
заходів у м. Боярка"

З метою упорядкування та належної організації про�
ведення масових заходів у м. Боярка, забезпечення
прав і свобод громадян, відповідно до ст. 39 Конститу�
ції України, рішення Конституційного Суду України від
19.04.2001 р. № 4�рп/2001, ст. 11 Конвенції "Про захист
прав людини", Указу Президії Верховної Ради СРСР
"Про порядок організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій в СРСР" (діючого на
території України відповідно до постанови Верховної
Ради України від 12.09.1991 р. "Про порядок тимчасо�
вої дії на території України окремих актів законодавства
Союзу РСР"), ст. 182 Кодексу адміністративного судо�
чинства України, статей 38, 59, 73 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ :

1. Затвердити Положення про організацію прове�
дення масових заходів у м. Боярка (додаток № 1).

2. Затвердити склад групи з узгодження проведення
масових заходів (додаток № 2).

3. Затвердити місця для проведення масових заходів
(додаток № 3).

4. Опублікувати це рішення в засобах масової інфор�
мації та розмістити на сайті Боярської міської ради.

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

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ В.А.СКОЧКО
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чуйнимиБудьте 

Загублений студентський квиток, виданий Боярським
коледжем екології і природних ресурсів у 2010 році на ім'я
Москаленка Артура Вадимовича, вважати недійсним. 

Нашому земляку, 24�річному Віталію, 

потрібна термінова 
операція на серці,

яка дозволить юнаку повноцінно жити 
та насолоджуватися життям.

Просимо відгукнутися 
на прохання про допомогу 

усіх, хто не байдужий до чужого горя.

Про це просить його мама 
Рябчук Ірина Іванівна.

Для збирання коштів на операцію відкри�
то рахунок, на який можна перерахувати
благодійні кошти:

МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Рахунок № 4405882353707221
ПАОКБ "Приватбанк".

Телефони Рябчук Ірини Іванівни:

098-519-40-60, 093-77-98-604.



Валерій Андрійцев, студент юри�
дичного факультету Національного
університету державної податкової
служби України, який очолює Петро
Мельник, здобув срібло у двобої з
американцем Я.С. Варнером з ра�
хунком 0:3, демонструючи свої
здібності у вільній боротьбі (вагова
категорія � до 96 кг).

Нині Валерій � майстер спорту
міжнародного класу з вільної бо�
ротьби, чемпіон Європи, чемпіон
світу серед молоді, володар Кубка
України 2011 року, чемпіон ХVIII Ки�
ївського міжнародного турніру з
боротьби, віце�чемпіон Європи.

"Люди виграють чемпіонати сві�
ту, Європи, але далеко не всім вда�
ється піднятися на подіум Олімпій�
ських ігор. Я радий цьому успіху, хо�
ча був націлений на золоту медаль.
Серед конкурентів були чемпіони

світу різних років, але сильні супер�
ники діяли на мене як додатковий
стимул краще боротися, як допінг",
� зазначає В. Андрійцев під час чис�
ленних інтерв'ю, висловлюючи,
зокрема, слова подяки своїм тре�
нерам Григорію Даньку та Ігорю
Малинському.

Зустрічаючи володаря олімпій�
ського срібла, Петро Мельник заз�
начив: "Я щасливий від того, що
один із кращих студентів Націо�
нального університету державної
податкової служби України Валерій
Андрійцев знову здобув перемогу.
Нині в університеті реконструюєть�
ся стадіон, зводиться спортком�
плекс, спортсмени забезпечують�
ся спортивною формою та умова�
ми для тренувань, навчання і ліку�
вання. Підтримка талановитої і
спортивно орієнтованої молоді, бу�
дівництво і реконструкція лікуваль�
них об'єктів, забезпечення їх сучас�
ним медичним обладнанням, спри�
яння у поєднанні навчання та за�
нять спортом дають усе ж таки по�
зитивні результати", � зауважив
Петро Володимирович.

Ксенія Палієва
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17 серпня 2012 року 5555ССССппппоооорррртттт

"Мені дуже хочеться, � заува�

жив Микола Іванович, � щоб на�

ша Києво�Святошинська район�

на федерація футболу й надалі

була однією з найкращих у об�

ласті. І не тільки в області, а й в

Україні. Тому я вам бажаю успі�

хів, а головне � щоб ви в цьому

офісі святкували якомога біль�

ше перемог! А ми в усьому вас

підтримаємо з відкритою ду�

шею. Чого приховувати, я сам

дуже люблю футбол, так само як

і голова адміністрації Олександр

Заєць. Тож ми й надалі надава�

тимемо вам усю необхідну до�

помогу".

� Спочатку мусили проводити

наші наради, де могли, � розпо�

відає голова федерації Валерій

Чалий. � Потім голова райдержад�

міністрації Олександр Заєць, за

клопотанням першого заступника

голови райдержадміністрації Ми�

коли Шкаврона, дозволив їх про�

водити в актовій залі адміністра�

ції, поки не знайдеться приміщен�

ня. І ось � наша мрія здійснилася. 

Хочу зазначити, що Микола Іва�

нович � людина, яка робить усе

можливе й неможливе для того,

щоб обов'язково виконати свою

обіцянку".

Крім того, під час зустрічі Мико�

ла Шкаврон зазначив, що вже

розпочато реконструкцію фут�

больного стадіону в Боярці. На ці

роботи виділено 6 млн грн. Після

реконструкції він матиме районне

значення. Стадіон планується на

8 тисяч глядацьких місць. Тут та�

кож мають бути облаштовані біго�

ві доріжки, збудовані роздягальні,

будуть поля зі штучним та нату�

ральним покриттям. 

Наталка Куцак,

фото автора

� Головна мета цього заходу �

пропагування здорового способу

життя серед молоді Київщини. І

дуже приємно, що до участі в ньо�

му залучено багато представників

молодого покоління, � зазначають

організатори заходу.  

Саме за результатами І етапу

була сформована делегація від

Києво�Святошинського району

для участі в обласному заході,

який відбувся за декілька днів у

Василькові. 

Утім, повернімося до боярських

змагань. З огляду на важливість

заключного етапу, мабуть, буде

зайвим зазначати, що на свято

зібралися кращі представники

боярського та районного спорту.

Важливішим є те, що в святі взяли

участь й аматори, зокрема � вихо�

ванці дитячого будинку "Родина"

(директор � Галина Косовська),

тренером яких є вчитель Бояр�

ської ЗОШ №3 Михайло Сліпен�

чук. Тож свято видалося не лише

азартним, а й… веселим!

Етап перший � змагання з

пляжного волейболу. Чи не найці�

кавішим став матч у стилі "мікс", в

якому змагалися команди скла�

дом 5 на 5. Розпечений пісок під

ногами, м'яч в зеніті трохи нижче

за яскраве сонце на хвилі нес�

тримно�феєричних емоцій грав�

ців та глядачів… То � зовнішній

прояв волейбольного протисто�

яння... А на додачу � лише один

нюанс: головним суддею з пляж�

ного волейболу був

суддя національної ка�

тегорії Лев Торосян…

А от чи не найзапеклі�

шим етапом стали

змагання з армрес�

тлінгу. Та спочатку, як і

годиться, силова роз�

минка: вправи з… імп�

ровізованою штангою!

Причому зазначимо,

що перед початком ці�

єї силової розминки

майстер�клас з під�

няття штанги особис�

то провів Заслужений

(і нині успішно дію�

чий!) тренер України

Сергій Тетянюк, який

на завершення легко,

немов пір'їну, декілька

разів підняв штангу…

однією рукою! Після

чого розпочав змагання з ар�

мрестлінгу у якості, звичайно ж,

головного судді змагань. І була

шалена напруга сталево�міцних

м'язів, і скрегіт зубів, і розпач по�

разки, і радісний усміх на вустах

переможців. Змагання виявилися

настільки захоплю�

ючими, що навіть

директор Боярської

ДЮСШ Василь Ко�

новалов не втри�

мався в колі гляда�

чів і зважився кину�

ти виклик самому

Сергію Тетянюку! А

от задоволення від

того поєдинку отри�

мали всі глядачі без

винятку…

Змагання ж з пінг�

понгу видалися

найбільш динаміч�

ними, а кожний

гейм без винятку �

надзвичайно про�

фесійним, гострим і

напруженим…
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8 серпня, на території

боярської фан�зони "Каток", в

рамках комплексної програми

"Київщина � територія здоро�

вого життя", відбулося завер�

шення І (зонального, тобто �

районно�відбіркового) етапу

спортивного блоку свята

"Здорово живе Київщина!".

При нагоді зазначимо, що ця

програма реалізується за під�

тримки Партії регіонів. 

Після літньої перерви розпочинаються ігри І туру ІІ кола
районного чемпіонату з футболу. Пропонуємо вашій увазі анонс
найближчих трьох ігор за участю наших боярських команд.

У суботу, 18 серпня, о 10.00 на стадіоні "Зеніт" відбудеться матч між
командами ДЮСШ (Боярка) та "Зеніт" (с. Петрівське). Обидві
команди � учасниці І ліги футбольного чемпіонату Києво�
Святошинського району.

Більш насиченою на нашому стадіоні "Зеніт" обіцяє бути неділя 19
серпня. Так, наприклад, о 9.30 тут відбудеться матч між командами
"Арсенал" (Боярка) та "Динамо" (Вишневе). Так, о 16.00, в рамках
ігор І ліги чемпіонату Київської області, відбудеться матч між
командами ДЮСШ (Боярка) та футбольним клубом "Буча�2".

Будемо щиро сподіватися, що погода не внесе свої корективи в
проведення цих ігор, і ми матимемо можливість побачити
захоплюючу футбольну боротьбу, свідками якої стануть не лише
боярчани, а й гості нашого спортивного міста.  

�� ���	��� �������	�
���"��
��"?

Як стало відомо інформаційному агентству "Боярка�
Інформ", 24 вересня, об 11.00, на поле стадіону "Зеніт" вийде
одночасно… 51 футбольна команда! Всі вони � учасниці чотирьох ліг
районного чемпіонату з футболу.

Планується, що того дня на полі з'явиться просто таки гігантський
футбольний м'яч, а судді вийдуть на поле… на ходулях!

Завершиться це спортивне шоу колективним фото, яке буде
надіслано до книги рекордів Гіннеса.

�����	 - ������: ��
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анонс  Футбольний 

1 стор.

10 стор.

За 17 днів ХХХ Літніх олім�

пійських ігор у Лондоні розіграно

302 комплекти нагород. За ре�

зультатами змагань Україна здо�

була 20 медалей (золотих � 6,

срібних � 5, бронзових � 9), а

олімпійська збірна країни посіла

14 місце у медальному заліку.

пріоритети Партійні 



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 календар
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
07:25 Ера бізнесу
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 тижня. Спецви�

пуск до Дня Незалежності
09:40 Агро�News
09:55 Запам'ятай
10:00 Погода
10:05 Х/ф "Запорожець за Ду�

наєм"
11:15 Шеф�кухар країни
12:05 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Темний силует
12:35 Право на захист
12:55 Х/ф "Калина червона"
14:35 Погода
14:40 Вікно в Америку
15:05 Діловий світ. Агросектор
15:10 Погода
15:15 Х/ф "Гіперболоїд інженера

Гаріна"
16:50 Х/ф "День та все життя"
18:15 Погода
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:40 Діловий світ
18:55 Паралімпіада�2012. Нади�

хаючи покоління
19:00 Концертна програма "Тобі,

єдиній" 
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Країну � народові
21:50 Смішний та ще смішніший
22:15 Концертна програма "Тобі,

єдиній" 
22:55 Трійка, Кено, Секунда уда�

чі
23:00 Концертна програма "Тобі,

єдиній" 
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Х/ф "Епоха честі"

06:15 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:35 Х/ф "Москва сльозам не

вiрить" (1)

13:45 Т/с "Слідаки"
14:10 Т/с "Остання зустріч" (1) 
15:20 "Сімейні драми"
16:40 "Прости мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Моя сповідь". "Алла

Пугачова"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Без сліду" (2)
23:50 ТСН

05:30 Т/с "Маршрут милосердя"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Моє нове життя" 
12:00 Новини
12:25 Т/с "Моє нове життя" 
13:25 Д/с "Детективи"
14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Відстебніть ремені"
22:55 Т/с "Стрілок"

06:00 Т/с "Хто у домі господар?" (1)

07:15 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:55 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:20 Твою маму!
13:00 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Одна за всіх
14:00 Т/с "Маргоша" (1)
15:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
16:00 Чортиці у спідницях
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с "Хто у домі господар?" (1)
17:40 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:15 Т/с "Діффчатка" (2)
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
21:55 Даєш молодь!
22:20 Т/с "Гра престолів" (2)
23:25 Слава зі Славеком  Славі�

ним
23:35 Дурнєв + 1

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:10 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт

06:30 Анекдоти по�українськи
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Лють"
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Х/ф "Квант милосердя"
15:25 Т/с "Прокурорська пере�

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

Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня

05:50 "Документальний детек�
тив"

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

зірок"
09:45 Х/ф "Криза Віри" (1)
11:50 Х/ф "Жила�була любов"

(1)
13:55 "Російські сенсації. Заміж

за олігарха" (1)
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 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні"
23:25 "Паралельний світ"

04:25 Т/с "Останній акорд"
05:15 Т/с "Заколотний шлях"
05:55 Т/с "Дружна сімейка"
06:40, 07:05, 07:40, 08:45 Під�

йом
06:45 М/с "Губка Боб Квадратні

штани"
07:30, 08:30, 19:00, 00:10 Репор�

тер
07:35, 08:35, 19:35, 00:30 Пого�

да
09:00, 15:50 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:30, 14:35 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:50, 15:45 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
16:55 Т/с "Не родись вродлива"
17:55, 22:05 Т/с "Вороніни"
19:30, 00:25 Спортрепортер
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"

21:00 Т/с "Щасливі разом"
23:10 Новий погляд

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

ження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Повернення додому"

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

Ксенія Собчак: 30 років у
шоколаді"

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. Продов�

ження" (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. Повернення" (1)
22:00 Х/ф "Гра на виживання" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

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 календар
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
07:25 Ера бізнесу
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
09:20 Запам'ятай
09:25 Погода
09:30 Світло
10:00 Хомка смакує, телеки да�

рує
10:05 Х/ф "Коліївщина"
11:10 Погода
11:20 В гостях у Д. Гордона
12:15 Діловий світ
12:20 Погода
12:30 Хай щастить
12:50 Погода
13:05 Х/ф "Тарас Шевченко"
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода
15:35 Т/ф "Крах інженера Гаріна" 
17:45 Погода
17:50 Про головне
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:35 Діловий світ
18:50 Паралімпіада�2012. Нади�

хаючи покоління
19:00 Баскетбол. Чемпіонат Єв�

ропи. Кваліфікація. Україна
� Хорватія

20:40 Д/ф "Нескореність. Історія
футбольної команди
"Старт"

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 "Трембітар української ду�

ші". Концертна програма І.
Поповича

22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Х/ф "Епоха честі"
00:35 Експерт на зв'язку

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"

10:35 Т/с "Моя сповідь". "Алла
Пугачова"

11:40 "Зніміть це негайно"
12:45 "Цілковите перевтілення"
13:45 Т/с "Слідаки"
14:10 Т/с "Остання зустріч" (1)
15:20 "Сімейні драми"
16:40 "Прости мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Моя сповідь". "Юлія

Абдулова"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Без сліду" (2)
23:55 ТСН
00:10 Х/ф "Темна половина" (3)

05:30 Т/с "Маршрут милосердя"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Таємниці слідства � 9"
11:15 "Детективи"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:50 Д/ф "Колишні чоловіки зі�

рок"
17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Відстебніть ремені"
22:55 Т/с "Сімейний будинок"
01:10 Х/ф "Дружина астронавта" (2)

06:00 Одна за всіх
06:25 Т/с "Дєтка" (1)
07:15 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:55 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:20 Богиня шопінгу
13:00 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:00 Т/с "Маргоша" (1)
15:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
16:00 Даєш молодь!
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:40 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:15 Т/с "Діффчатка" (2)
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
21:55 Даєш молодь!
22:20 Т/с "Гра престолів" (2)
23:30 Щоденники Темного � 2

00:40 Т/с "Таємний щоденник
дівчини за викликом" (3)

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по�українськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп�10
08:45 Факти
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Лють"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи"
15:25 Т/с "Прокурорська пере�

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

Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня
00:10 Т/с "Особливо небезпеч�

ний"

06:15 "Документальний детек�
тив"

07:05 Т/с "Комісар Рекс" (1)
09:05 "Неймовірна правда про

зірок"
10:05 Х/ф "Від тюрми та від су�

ми" (1)
12:10 Х/ф "Звідки беруться ді�

ти?" (1)
14:00 "Битва екстрасенсів"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда про

зірок"
19:10 Т/с "Сімейний дім" (1)
20:15 "Моя правда. Тіна Ка�

роль" (1)
21:15 "Моя правда. Джуна" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Моя правда. Джуна" (1)
22:55 "Моя правда. Римма Мар�

кова" (1)
00:00 "Паралельний світ"

04:25 Т/с "Останній акорд"
05:10 Т/с "Заколотний шлях"
05:55 Т/с "Дружна сімейка"
06:40, 07:05, 07:40, 08:45 Під�

йом
06:45 М/с "Губка Боб Квадратні

штани"
07:30, 08:30, 19:00, 00:10 Репор�

тер
07:35, 08:35, 19:35, 00:30 Пого�

да
09:00, 15:50 Т/с "Світлофор"
10:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:30, 14:35 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:50, 15:45 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"

16:55 Т/с "Не родись вродлива"
17:55, 22:05 Т/с "Вороніни"
19:30, 00:25 Спортрепортер
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Щасливі разом"
23:10 Шури�амури
00:50 Т/с "Красуні у Кливленді"

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

ження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Повернення додому" (1)
11:10 Т/c "Лігвище змія" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Подаруй життя"
13:10 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. Продов�

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

на"
20:00 Т/c "Катина любов � 2" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
21:30 Футбол. Ліга чемпіонів УЄ�

ФА. "Борусія" (Менхенг�
ладбах) � "Динамо" (Київ)

23:50 Т/c "Інтерни" (1)
00:30 Ліга чемпіонів УЄФА. Ог�

ляд дня

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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.
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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 календар
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
07:25 Ера бізнесу
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
09:20 Запам'ятай
09:25 Погода
09:30 Про головне
10:30 Х/ф "Наталка Полтавка"
12:00 Д/ф "Ті десять років. Євген

Сверстюк: 1981�1991"
12:45 Діловий світ
12:50 Погода
12:55 Наша пісня
13:35 Х/ф "Дума про козака Го�

лоту"
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Погода
15:35 Т/ф "Крах інженера Гаріна" 

17:45 Погода
17:55 Д/ф "Нескореність. Історія

футбольної команди
"Старт"

18:20 Новини (із сурдоперекла�
дом)

18:40 Діловий світ
18:55 Паралімпіада�2012. Нади�

хаючи покоління
19:00 Країну � народові
19:20 Погода
19:25 Концерт Я. Табачника

"Прекрасним жінкам"
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Місце зустрічі
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Х/ф "Епоха честі"
00:35 Експерт на зв'язку

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:35 Т/с "Моя сповідь". "Юлія

Абдулова"
11:40 "Зніміть це негайно"

12:45 "Цілковите перевтілення"
13:45 Т/с "Слідаки"
14:10 Т/с "Остання зустріч" (1)
15:20 "Сімейні драми"
16:40 "Прости мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Моя сповідь" . "Яна

Рудковська"
19:30 ТСН
20:15 "На ножах"
21:25 Т/с "Без сліду" (2)
23:50 ТСН
00:05 Х/ф "Синій оксамит" (3)

05:30 Т/с "Маршрут милосердя"
07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с "Таємниці слідства � 9"
11:15 "Детективи"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:50 Д/ф "Краса � страшна си�

ла"
17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма "Про життя"

20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Відстебніть ремені"
22:55 Т/с "Сімейний будинок"
01:10 "Парк автомобільного пе�

ріоду"

06:00 Одна за всіх
06:25 Т/с "Дєтка" (1)
07:15 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські курсанти"

(1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:55 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:20 Богиня шопінгу
13:00 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:00 Т/с "Маргоша" (1)
15:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
16:00 Даєш молодь!
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:40 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:15 Т/с "Діффчатка" (2)
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
21:55 Даєш молодь!
22:20 Т/с "Гра престолів" (2)
23:30 Щоденники Темного � 2
00:40 Т/с "Таємний щоденник

дівчини за викликом" (3)

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по�українськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Лють"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи"
15:25 Т/с "Прокурорська пере�

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

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня
00:10 Т/с "Особливо небезпеч�

ний"

05:55 "Документальний детек�
тив"

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

зірок"
09:45 Х/ф "Нерозумна зірка" (1)
11:50 Х/ф "Терміново, шукаю чо�

ловіка" (1)
13:55 "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 "Врятуйте нашу сім'ю"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Брати та

сестри зірок"
23:20 "Паралельний світ"
00:45 Т/с "Лікар Хаус" (2)

04:25 Т/с "Останній акорд"
05:10 Т/с "Заколотний шлях"
05:55 Т/с "Дружна сімейка"
06:40, 07:05, 07:40, 08:45 Під�

йом
06:45 М/с "Губка Боб Квадратні

штани"
07:30, 08:30, 19:00, 00:10 Репор�

тер
07:35, 08:35, 19:35, 00:30 Пого�

да
09:00, 15:50 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:35, 14:40 Kids Time
13:40 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:50, 15:45 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
16:55 Т/с "Не родись вродли�

ва"
17:55, 22:00 Т/с "Вороніни"

19:30, 00:25 Спортрепортер
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Щасливі разом"
23:10 КабріоЛіто
00:35 Служба розшуку ді�

тей

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

ження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Глухар. Повернення"

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

Біси"
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. Продов�

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

на"
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 "Дружини" (1)
00:00 Т/c "У полі зору. Другий

сезон" (2)
01:00 Х/ф "Ед з телевізора" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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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 календар
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
07:25 Ера бізнесу
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 Концерт пам'яті народ�

ного артиста України
Н. Яремчука

10:00 Церемонія підняття Дер�
жавного Прапора за уча�
стю Президента України

10:20 День Прапора України.
Підняття Державного
прапора у регіонах Украї�
ни

12:00 Новини (із сурдопере�
кладом)

12:10 Діловий світ
12:15 Концерт До Дня Прапо�

ра
13:45 Концертна програма

А. Демиденка

17:10 Святковий концерт До
Дня Прапора

20:40 Церемонія підняття Дер�
жавного Прапора за уча�
стю Президента України

21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Урочистості з нагоди

Дня Прапора з Харкова
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Урочистості з нагоди

Дня Прапора з Харкова 
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Х/ф "Епоха честі"
00:35 Експерт на зв'язку

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:35 Т/с "Моя сповідь". "Яна

Рудковська"
11:40 "Зніміть це негайно"
12:45 "Цілковите перевтілен�

ня"
13:45 Т/с "Слідаки"
14:10 Т/с "Остання зустріч" (1)
15:20 "Сімейні драми"
16:40 "Прости мені, моя лю�

бове"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Моя сповідь". "Ми�

хайло Євдокимов"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Без сліду" (2)
23:50 ТСН
00:05 Х/ф "П'ята заповідь" (2)

05:30 Т/с "Маршрут милосер�
дя"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Таємниці слідства �

9"
11:15 "Детективи"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:50 Д/ф "Вінець безшлюб�

ності"
17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Програма "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Відстебніть ремені" 
22:55 Т/с "Сімейний будинок"
01:10 Х/ф "Маленька Одеса" (2)

06:00 Одна за всіх
06:25 Т/с "Дєтка" (1)
07:15 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:55 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:20 Богиня шопінгу
13:00 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:00 Т/с "Маргоша" (1)
15:00 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
16:00 Даєш молодь!
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:40 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:15 Т/с "Діффчатка" (2)
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
21:55 Даєш молодь!
22:20 Т/с "Гра престолів" (2)
23:30 Щоденники Темного � 2
00:40 МосГорСмєх

05:15 Погода

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

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

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Лють"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи"
15:20 Т/с "Прокурорська пере�

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

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня
00:10 Т/с "Кодекс честі � 2"

06:15 "Документальний детек�
тив"

07:05 Т/с "Комісар Рекс" (1)
09:05 "Неймовірна правда про

зірок"
10:05 "Врятуйте нашу сім'ю"
11:55 Х/ф "Вдалий обмін" (1)
13:50 "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 "Зіркове життя. Здолай

свій страх" (1)
21:20 "Зіркове життя. Життя з

чужим обличчам" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зіркове життя. Життя з

чужим обличчам" (1)
23:05 "Зіркове життя. Я люблю

тебе до сліз...." (1)
00:05 "Паралельний світ"

04:25 Т/с "Останній акорд"
05:15 Т/с "Заколотний шлях"
05:55 Т/с "Дружна сімейка"
06:40, 07:05, 07:40, 08:45 Під�

йом
06:45 М/с "Губка Боб Квадрат�

ні штани"
07:30, 08:30, 19:00, 00:15 Ре�

портер
07:35, 08:35, 19:35, 00:35 По�

года
09:00, 15:50 Т/с "Світлофор"
10:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:30, 14:35 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі Ча�

на"
14:50, 15:45 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
16:55 Т/с "Не родись вродли�

ва"
17:55, 22:05 Т/с "Вороніни"
19:30, 00:30 Спортрепортер
19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Закрита школа"
21:05 Т/с "Щасливі разом"
23:10 Кухня на двох
00:40 Служба розшуку дітей

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

ження" (1)
08:15 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Дружини" (1)
11:00 Т/c "Глухар. Повернен�

ня" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Хто справжній бать�
ко Вітаса?"

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. Продов�

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

на"
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 "Дружини" (1)
00:00 Т/c "У полі зору. Другий

сезон" (2)
01:00 Х/ф "40 днів і 40 но�

чей" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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

но!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20, 06:35, 07:25, 07:50 Те�

ма дня
06:25, 06:40, 07:15, 07:45

Країна on line
06:30 Заголовки
06:35 Тема дня
06:45 Хазяїн у домі
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний кален�

дар
07:20 ТехноЕра
07:40 Глас народу
08:20 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Д/ф "7300 днів"
10:00 Урочистості з нагоди

Дня Незалежності Укра�
їни на Володимирській
гірці

10:20 Спецвипуск До Дня Не�
залежності

11:00 Урочистий концерт з
нагоди Дня Незалеж�
ності з палацу "Україна"

12:30 Святковий концерт на�
родних колективів до

Дня Незалежності Укра�
їни

19:30 Святковий концерт з
Майдану Незалежності

20:35 Урочистості з нагоди
Дня Незалежності Укра�
їни на Володимирській
гірці

21:00 Підсумки дня
21:25 Святковий концерт з

Майдану Незалежності
22:25 Урочистий концерт з

нагоди Дня Незалеж�
ності з палацу "Україна"

22:50 Трійка, Кено, Секунда
удачі

22:55 Урочистий концерт з
нагоди Дня Незалеж�
ності з палацу "Україна" 

ТРК "ЕРА"
00:00 Від першої особи
00:20 Погода
00:25 Х/ф "Епоха честі"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:55 Х/ф "Тепер ти в ар�
мії" (1)

08:55 Х/ф "Острів головорі�
зів" (1)

11:40 Х/ф "Острів скар�
бів" (1)

15:45 Х/ф "Хоробре сер�
це" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "День Незалеж�

ності" (1)

23:00 Х/ф "Той, хто пройшов
крізь вогонь" (1)

01:05 Х/ф "Битва за царство:
Малайські хроніки" (3)

02:55 Х/ф "Хоробре сер�
це" (1)

05:10 Концерт "День Неза�
лежності України"

08:00 Мюзикл " За двома
зайцями"

10:20 Х/ф "Любов на асфаль�
ті" (2)

12:55 Х/ф "Велика різниця"
14:45 Мюзикл "Сорочин�

ський ярмарок"
17:00  "Глянець"
18:00 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Вечірній квартал"
22:35 Мюзикл "Пригоди Вєр�

ки Сердючки"
00:25 Х/ф "Білий птах із чор�

ною міткою"
02:15 "Подробиці"
02:45 Концерт "День Неза�

лежності України"

06:00 Одна за всіх
06:25 Т/с "Дєтка" (1)
07:15 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

11:55 Т/с "Слон і принце�
са" (1)

12:20 Богиня шопінгу
13:00 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:00 Т/с "Маргоша" (1)
15:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
16:00 Даєш молодь!
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:40 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:45 БарДак
19:25 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
20:15 Т/с "Діффчатка" (2)
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
21:55 Даєш молодь!
22:20 Т/с "Гра престолів" (2)
23:30 Щоденники Темно�

го � 2
00:40 Дурнєв + 1
01:05 Х/ф "Історія весняного

призову" (1)
02:40 До світанку

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Погода
05:00 Факти

05:15 Світанок
05:55 Ділові факти
06:00 Погода
06:15 Т/с "Леся+Рома"
07:20 Ділові факти
07:25 Стоп�10
08:30 Провокатор
09:35 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:35 Т/с "Лють"
12:45 Анекдоти по�україн�

ськи
13:00 Т/с "Морські дияволи"
15:20 Т/с "Прокурорська пе�

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

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи"
22:40 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:55 Х/ф "Еквілібріум"
02:00 Х/ф "12 друзів Оуше�

на" (2)
04:05 Факти
04:35 Світанок

06:20 "Документальний де�
тектив"

07:15 Х/ф "Королева бензо�
колонки" (1)

08:55 Х/ф "Чародії" (1)
12:40 Х/ф "Д'Артаньян та три

мушкетери" (1)
18:00 "Зіркове життя. Під

скальпель заради
мрії" (1)

20:40 Х/ф "Знахар" (1)
23:35 Х/ф "Тобі, справжньо�

му" (1)
02:25 Х/ф "Королева бензо�

колонки" (1)
03:40 Х/ф "Терміново, шукаю

чоловіка" (1)

04:15 Т/с "Останній акорд"
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Т/с "Заколотний шлях"
05:55 Т/с "Дружна сімейка"
06:40, 07:05, 07:40, 08:45

Підйом
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
07:30, 08:25, 19:00, 23:50 Ре�

портер
07:35, 08:30, 19:35, 00:10 По�

года
09:00, 15:50 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:30, 14:35 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:30, 00:05 Спортрепортер
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"
21:00 Х/ф "Меверік"
00:15 Т/с "Ластівчине гніздо"

01:45 Т/с "Красуні в Кливлен�
ді"

02:25 Т/с "Врятувати
Грейс" (2)

03:05, 04:10 Зона ночі

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф "Дадлі Справедли�

вий" (1)
09:00 Дитяча Нова хвиля

2012. День перший
10:45 Т/c "Дорожній пат�

руль �6" (1)
12:45 Х/ф "Наречена на за�

мовлення" (1)
14:50 Х/ф "Буду вірною дру�

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

раїна"
20:00 Т/c "Катина любов �

2" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
22:00 Мейд ін Юкрейн
00:00 Додому на свята
01:00 Х/ф "Наречена на за�

мовлення" (1)
02:45 Т/c "Помадні джунглі.

Другий сезон" (2)
03:25 Події
03:40 Події. Спорт
03:45 Т/c "Дорожній пат�

руль � 6" (1)
05:15 Срібний апельсин

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Погода
06:10 М/ф
06:20 Світ православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський виклик
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
08:00 Святковий концерт на�

родних колективів до Дня
Незалежності України

12:10 Погода
12:15 Концертна програма "То�

бі, єдиній"
14:50 Погода
15:00 Баскетбол. Чемпіонат Єв�

ропи. Кваліфікація. Кіпр �
Україна

16:40 Погода
16:45 Зелений коридор
16:55 Наша пісня
17:35 У гостях у Д. Гордона
18:25 Світ атома
18:45 Погода
18:50 Золотий гусак
19:15 Фестиваль гумору "Коб�

лево"
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:10 Кабмін: подія тижня
21:20 Концет С. Ротару "Я тебя

по�прежнему люблю"
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"

23:00 Експерт на зв'язку
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Д/ф "Вогонь Євробачен�

ня"
00:15 Концерт В. Павліка "Ос�

відчення"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:15 М/ф "Смурфи" (1)
07:00 "Справжні лікарі � 2"
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лотерея "Хто

там?"
10:15 Дісней! "Тімон і Пумба"

(1)
11:05 "Світ навиворіт � 2: Індія"
12:05 "Світське життя"
13:05 "Велика різниця по�укра�

їнськи"
13:45 Х/ф "Хлопці будуть у за�

хваті" (1)
15:50 Х/ф "Трохи не при со�

бі" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Трохи не при со�

бі" (1)
23:25 Х/ф "День незалежності" (1)
02:00 Х/ф "Битва за царство:

малайські хроніки" (3)
03:45 Х/ф "Хлопці будуть у за�

хваті" (1)

05:40 "Парк автомобільного пе�

ріоду"
06:05 Т/с "Дві долі. Нове життя"
09:00 "Орел та Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:55 "Вечірній квартал"
12:55 Х/ф "Щастя за рецептом"
15:20 Х/ф "Три дні в Одесі"
18:00 "Міжнародний фестиваль

гумору "Юрмала 2011"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Майдан's � 3"
00:40 "Битва композиторів"
02:05 "Подробиці"
02:35 Х/ф "Три дні в Одесі"
04:20 Д/ф "У центрі подій � 3"

06:00 Одна за всіх
06:25 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
07:15 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята�твійнята
08:10 Крутони
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 М/с "Чорний плащ" (1)
10:35 Дикі та смішні
11:00 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
12:40 ТЕТ
13:15 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:05 Х/ф "Закоханий та без�

збройний" (1)
16:00 Королева балу � 2
17:05 Х/ф "Як вийти заміж за

міліардера" (1)
19:00 Х/ф "На морі" (2)

21:20 Т/с "Вісімдесяті" (1)
22:10 Слава зі Славєеком  Сла�

віним
22:20 Х/ф "Скайлайн" (2)
00:15 Х/ф "Привіт сім"ї" (1)
01:50 До світанку

04:50 Погода
04:55 Факти
05:20 Погода
05:25 Інший футбол
05:55 Козирне життя
06:40 Х/ф "Еквілібріум"
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питання
11:30 Стоп�10
12:45 Спорт
12:50 Твій рахунок
13:55 Дивитися всім!
16:05 Х/ф "11 друзів Оушена"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "12 друзів Оуше�

на" (2)
21:45 Х/ф "13 друзів Оуше�

на" (2)
00:15 Наша Russia
01:15 Голі та смішні
02:10 Х/ф "11 друзів Оушена"
04:05 Битва націй
05:15 Світанок

05:25 "Наші улюблені мульт�
фільми"

06:25 Х/ф "За двомя зайця�

ми" (1)
07:50 "Караоке на Майдані"
08:50 "Сніданок з Юлією Ви�

соцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 Х/ф "Танцівник диско" (1)
13:10 "Неймовірна правда про

зірок"
15:55 "Зіркове життя. Здолай

свій страх" (1)
17:00 "Зіркове життя. Я люблю

тебе до сліз...." (1)
18:00 Х/ф "Була тобі кохана" (1)
22:05 "Моя правда. Тіна Ка�

роль" (1)
23:05 "Моя правда. Джуна" (1)
00:05 "Моя правда. Римма

Маркова" (1)
01:05 Х/ф "Д'Артаньян та три

мушкетери" (1)

05:05 Т/с "Останній акорд"
06:40 Інтуїція
09:00 М/с "Качині історії"
09:35 М/с "Пінгвіни з Мадагас�

кару"
10:00 КабріоЛіто
11:00 Пікнік
12:00 Новий погляд
13:00 Кухня на двох
14:00 Скетч�шоу "Красуні"
14:45 Х/ф "Річчі�багатій"
16:40 Х/ф "Однокласниці і та�

ємниця піратського золо�
та"

19:00 Х/ф "Мисливці за приви�
дами" (2)

21:10 Х/ф "Мисливці за приви�
дами � 2" (2)

23:40 Х/ф "Романтичний зло�
чин" (2)

01:35 Спортрепортер
01:40 Т/с "Врятувати Грейс" (2)
03:00, 03:55 Зона ночі
03:05 Де ти, Україно?
04:00 Під знаком біди
04:40, 05:35 Зона ночі. Культура
04:45 Катерина Білокур. По�

слання

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
07:50 Д/п "Планета динозаврів"
09:00 М/ф "Пригоди ведмеди�

ків Гаммі" (1)
10:00 М/ф
10:40 М/ф "Вінні і Хобоступ" (1)
11:55 Х/ф "Діти острова скар�

бів" 
13:25 Х/ф "Смугастий рейс" (1)
15:20 Х/ф "Пірати ХХ століття"
17:10 "Секрети долі"
18:10 "Три сестри"
19:50 Х/ф "Спитай Сінді"
21:50 Т/с "Надприродне" (2)
00:40 Т/с "Корабель"
03:10 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандитського
Києва"

06:25 Х/ф "Залізна сотня" (1)
08:15 Х/ф "Нездійсненне зав�

дання"
11:00 Т/с "Тарас Бульба"
14:40 Т/с "Йду тебе шукати"
19:00 Т/с "Таємниці слідства �

8" (1)
23:00 "Випадковий свідок"
23:25 Х/ф "Найманці" (2)
01:25 Х/ф "Морська піхота" (2)
02:55 "Речовий доказ"
04:25 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки Сови"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф "Кулл�завойовник"

(1)
09:00 Дитяча Нова хвиля 2012.

День другий
11:00 Додому на свята
12:00 Т/c "Дорожній патруль �

7" (1)
14:00 Т/c "Інтерни" (1)
15:00 Т/c "Дитина на двох" (1)
17:00 Х/ф "Волошки для Васи�

ліси" (1)
19:00 Події
19:20 Х/ф "Мелодія любові" (1)
21:15 Х/ф "Людина нізвідки" (2)
23:15 Т/c "Ментівські війни �

3" (2)
02:00 Х/ф "Кулл�завойов�

ник" (1)
03:30 Події
03:50 Т/c "Дорожній патруль �

7" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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17  серпня 2012 року

Даша і Діма одружені

п'ять років. За цей час

пристрасть згасла, і

романтичні стосунки

поступилися місцем

прохолодним

подружнім будням.

Діма повідомляє, що до них приїжджає його

брат�близнюк Кирило. Він летить на південь і

затримається в Москві всього на один день.

Даша зачарована своїм дівером, який як дві

краплі води схожий на її чоловіка. Кирило, у

свою чергу, говорить братові, що таку

дружину, як Даша, він би носив на руках. Не

розгубившись, Дмитро надає йому таку

можливість.

"Вдалий обмін", 
СТБ, четвер, 23 серпня, 11:55

Кім, юна скромниця з англій�

ського містечка, отримує роботу

на фешенебельному гірськолиж�

ному курорті в Альпах. Їй складно

звикнути до нового світу розкоші,

розкутості і снігових рекордів.

Але незабаром Кім виявляє в собі

талант до спуску на сноуборді і,

здається, закохується в симпа�

тичного сина власника курорту,

який відпочиває тут з подругою.

Чи зможе Кім пробитися на Кубок

Світу зі сноуборду з коштовним

призом для переможниці? І як їй

зрозуміти, чи не морочить "золо�

тий хлопчик" їй голову?

"Як вийти заміж за міліардера" 
ТЕТ, неділя, 26 серпня, 15:00 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

У Ані, яка чекає на
появу на світ близнюків,
починаються важкі
пологи, і через тиждень її
виписують, але з однією
дівчинкою. Чоловіку Ані,

Олегу � талановитому
журналісту, повідомляють, що друга дівчинка померла. І
як за помахом чарівної палочки у родині наших героїв
стаються несподіванки: дальня родичка залишає Ані
спадок, родина вирушає до Алушти провідати тітку, в
аеропорту Олег знайомиться з журналісткою Поліною. З
першої хвилини зустрічі стає зрозуміло, що потягу важко
опиратися. А донька Ліза знайомиться з дівчинкою Варею,
яка як дві краплі води схожа на неї...

"Тобі, справжньому",
СТБ, п'ятниця, 24 серпня, 23:35

Дівчина�

модель із

сторінок журналу

«Плейбой»

розлучається із

своїм «папіком» і

потрапляє в

гуртожиток

коледжу, де

вчить своїх

однокурсниць

премудрощам

спілкування з

представниками

протилежної

статі.

"Хлопці будуть у захваті",
1+1, субота, 25 серпня,13:45

З часів

відчай�

душної

боротьби

за незлі�

чені ба�

гатства

на Острові

скарбів минули століття. Зараз � двадцяте

століття. Пірати ХХ століття не полюють за

гаманцями і золотом. Їхня мета � радянський

корабель, що перевозить цінний вантаж � ве�

лику партію опіуму, необхідного для фарма�

цевтичних цілей...

"Пірати ХХ століття",
К1, субота, 25 серпня,15:20

Елла � прекрасний
адвокат, затребува�
ний на роботі фахі�
вець, на жаль, не має
жодної хвилини на
саму себе. На роботі
� нескінченні справи,
удома � нетямущий
приятель, який
намагається скинути свої проблеми на слабкі жіночі плечі, і лише у
минулому � безхмарне життя в Одесі разом із мамою і татом.

Молодій жінці доводиться робити декілька справ одночасно � а
це позначається на зовнішності і характері не кращим чином. І
ось настає такий день, коли знайомі починають натякати, що по�
ра б Еллі серйозно зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Цього ж
дня в її життя вривається вісник з минулого, і молода жінка зус�
трічається віч�на�віч зі старими проблемами.

"Щастя за рецептом",
ІНТЕР, субота, 25 серпня, 12:55

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:30, 08:55 Погода
06:10 М/ф
06:40 Крок до зірок
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Д/ф "Вогонь Євроба�

чення"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще сміш�

ніший
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок. Євро�

бачення
10:30 Країну � народові
10:50 Караоке для дорос�

лих
11:30 Ближче до народу
12:05 Як це?
12:30 Пам'яті Богдана

Ступки. Х/ф "Мости
сердечні"

14:00 Х/ф "У те далеке літо"
15:15 Золотий гусак
15:40 Шеф�кухар країни
16:35 Погода
16:40 Концертна програма

А. Демиденка
18:25 Діловий світ. Тиждень
18:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (Донецьк) �
"Карпати" (Львів)

20:50 Погода
21:00 Підсумки тижня
21:30 Україна інноваційна
21:40 Точка зору
22:00 Фольк�music
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський виклик
23:50 Бенефіс І. Поповича

"Трембітар української
душі"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки тижня
01:50 Україна інноваційна
02:00 Світ атома
02:20 Олімпіада�2012. Виб�

ране

06:00 Х/ф "Той, хто прой�
шов крізь вогонь" (1)

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

ва"
10:15 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
11:05 "Чотири весілля"
12:35 "Я люблю Україну�3"
14:00 "Велика різниця по�

українськи"
14:40 Х/ф "Трохи не при

собі" (1)
19:30 "ТСН� тиждень"
20:15 Х/ф "Трохи не при

собі" (1)
22:30 "Світське життя"
23:45 "ТСН� тиждень"
00:30 Х/ф "Ворон" (2)
02:00 Х/ф "Острів скарбів"

(1)
05:00 "Чотири весілля"

06:15 Т/с "Дві долі. Нове
життя"

09:25 "Школа лікаря Кома�
ровського"

10:00 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:00 "Глянець"
12:05 Х/ф "Тобі,

справжньому"
15:20 "Вечірній квартал"
17:25 Т/с "Однолюби"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Однолюби"
23:15 "Що? Де? Коли?"
00:30 Мюзикл "Пригоди

Вєрки Сердючки"
02:05 Х/ф "Радіохвиля"
04:00 "Подробиці тижня"
04:45 М/ф

06:00 ТЕТ
06:25 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
07:15 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 М/ф "Юні мутанти

ніндзя� черепашки � 3"
(1)

12:35 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)

13:00 Х/ф "Як вийти заміж
за мільйонера" (1)

15:00 Х/ф "Як вийти заміж
за міліардера" (1)

16:55 Х/ф "На морі" (1)
19:00 Королева балу � 2
20:00 БарДак
21:05 Т/с "Вісімдесяті" (1)
22:45 Х/ф "А мама краще"

(2)
00:30 Дурнєв + 1
00:55 Х/ф "Лукас"
02:30 До світанку

05:35 Погода
05:40 Факти
05:55 Погода
06:00 Квартирне питання
06:45 Анекдоти по�ук�

раїнськи
07:20 Дача
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
14:15 Т/с "Морпіхи"
18:45 Факти тижня з Окса�

ною Соколовою
19:30 Т/с "Морпіхи"
23:55 Наша Russia
00:10 Х/ф "13 друзів Оуше�

на" (2)
02:30 Інтерактив. Тижневик
02:45 ПроЦікаве
03:30 Битва націй
04:30 Світанок

06:05 "Наші улюблені
мультфільми"

06:55 Х/ф "У бій йдуть лише
"старі" (1)

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою" (1)

09:00 "Їмо вдома" (1)
10:50 "Неймовірні історії

кохання"
11:50 "Караоке на Майдані"
12:50 "Зіркове життя. Бра�

ти та сестри зірок"
13:50 "Російські сенсації.

Небесні тіла" (1)
14:50 Х/ф "Була тобі коха�

на" (1)
19:00 "Битва екстрасенсів"
20:05 Х/ф "Наречена мого

друга" (1)
22:15 Х/ф "Тато напрокат"

(1)
00:20 "Неймовірні історії

кохання"
01:25 Х/ф "За двомя зайця�

ми" (1)
02:45 Нічний ефір

05:40 Т/с "Останній акорд"
06:25 Кліпси
06:45 Інтуїція
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Світлі голови
09:20 М/с "Качині історії"
09:55 М/с "Пінгвіни з Мада�

гаскару"
10:15 Хто зверху?
12:10 Мачо не плачуть
13:00 Світлі голови. Літні

ігри
14:10 Скетч�шоу "Красуні"
14:50 Т/с "Щасливі разом"
16:15 Х/ф "Меверік"
19:00 Х/ф "Мисливці за

привидами � 2" (2)
21:10 Х/ф "Теорія змови"

(2)
00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф "Однокласниці і

таємниця піратського
золота"

02:20 Т/с "Врятувати
Грейс" (2)

03:00 Зона ночі
03:05 Моя адреса � Солов�

ки. Не вдарте жінку
навіть квіткою

03:25 Шануйте майстрів за�
молоду

03:45, 04:20 Зона ночі.
Культура

03:50 Княгиня Ольга
04:00 Кохання всього життя

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

медиків Гаммі " (1)
10:00 Х/ф "Діти острова

скарбів" 

11:45 Х/ф "Спитай Сінді"
13:40 Т/с "Відкрийте, це я"

(1)
17:10 "Секрети долі"
18:10 "Три сестри"
19:50 Х/ф "Побачення на�

осліп" (2)
21:50 Т/с "Надприродне"

(2)
00:40 Т/с "Корабель"
03:15 "Нічне життя"

06:05 "Легенди бан�
дитського Києва"

07:00 Т/с "Йду тебе шука�
ти"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Знаряддя
вбивства � гіпноз

12:00 "Агенти впливу"
13:15 "Православні святі"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства � 8" (1)
19:00 Т/с "Каменська � 3"
22:50 Х/ф "Полювання на

звіра" (2)
00:45 Х/ф "Ігри пристрасті"

(3)
02:25 "Речовий доказ"
03:25 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки Со�

ви"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/c "Інтерни" (1)
08:00 Ласкаво просимо
09:00 Дитяча Нова хвиля

2012. День третій
11:00 Герої екрана
12:00 Т/c "Дорожній пат�

руль � 7" (1)
13:50 Т/c "Інтерни" (1)
16:00 Х/ф "Мелодія любові"

(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 "Ментівські війни

� 3" (2)
02:15 Х/ф "Людина

нізвідки" (2)
03:40 Події тижня
04:10 Т/c "Дорожній пат�

руль � 7" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 24 серпня військовий комісар Киє�
во�Святошинського РВК Павло Івано�
вич Крайник святкує подвійне свято �
день народження нашої держави та
свій ювілей.

Шановний 
Павле Івановичу!

Щиро вітаємо Вас 

із 50�річним 

ювілеєм! 

Прийміть сердечні
побажання міцного
здоров'я, щастя, добра, злагоди, бла�
гополуччя, родинного затишку, звер�
шення усіх планів і задумів, успіхів у
благородній ратній праці в ім'я зміц�
нення обороноздатності нашої держа�
ви.

Із повагою, 
начальник військово�облікового столу

Анатолій Стороженко 
та колектив ВОС виконкому Боярської

міської ради
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Положення про проведення масових заходів у м. Бояр�
ка (далі � Положення) розроблено з метою забезпечення
прав і свобод громадян відповідно до ст. 39 Конституції
України, рішення Конституційного Суду України від
19.04.2001 р. № 4�рп/2001, ст. 11Конвенції "Про захист
прав людини", Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вулич�
них походів і демонстрацій в СРСР" (діючого на території
України відповідно до постанови Верховної Ради України
від 12.09.1991 р. "Про порядок тимчасової дії на терито�
рії України окремих актів законодавства Союзу РСР"),
ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України,
статей 38, 73 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні".

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та

проведення у м. Боярка масових заходів і є обов'язковим
для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь
(власників та орендарів визначених місць проведення
заходів, організаторів та організацій, що відповідають за
їх проведення, учасників заходів, глядачів тощо).

1.2. Масовими заходами визнаються збори, мітинги,
демонстрації, походи, ярмарки, культурно�видовищні за�
ходи, презентації, рекламні акції, релігійні (культові), ду�
ховно�просвітницькі збори (далі � заходи), які проводять�
ся юридичними особами, в тому числі підприємствами,
організаціями, установами, політичними партіями, гро�
мадськими, профспілковими, релігійними організаціями,
творчими спілками, а також групами громадян, які про�
водяться поза межами приміщень та споруд (крім п. 3.3
цього Положення)

1.3. Місце і порядок проведення масових заходів,
пов'язаних із визначними подіями, загальнодержавними
та релігійними святами України, святкуванням міських та
районних свят і подій, ярмарків визначається окремим
розпорядженням міського голови.

1.4. Організаторами масових заходів можуть бути фі�
зичні особи (громадяни віком не молодше 18 років, за
винятком осіб, визнаних у встановленому законом по�
рядку повністю або частково недієздатними, а також
осіб, які перебувають під арештом, утримуються під вар�
тою або у місцях позбавлення волі), юридичні особи,
об'єднання громадян.

1.5. Якщо ініціатором заходів виступає об'єднання гро�
мадян, політична партія або громадська організація, від
його імені звертаються уповноважені особи � представ�
ники об'єднання громадян, які виступають як організато�
ри (згідно зі статутом цього об'єднання громадян). Осо�
би визначаються організаторами заходів з моменту здій�
снення дій, спрямованих на їх організацію і проведення.
Діями, спрямованими на організацію і проведення захо�
дів, вважається розповсюдження у будь�якій формі ін�
формації про заходи, що готуються, а також вчинення ін�
ших дій щодо забезпечення явки учасників цих заходів.

2. Інформування про проведення масових заходів
2.1. Масові заходи проводяться після погодження у ви�

конавчому комітеті Боярської міської ради.
2.2. Повідомлення про проведення масових заходів

подається організатором в письмовій формі завчасно �
не пізніше як за 10 днів до наміченої дати їх проведення,
а у разі розміщення агітаційних наметів � за 3 робочих
дні.

2.3. У повідомленні обов'язково повинні бути вказані:
мета, форма, місце проведення заходу, маршрут руху,
час його початку та закінчення, передбачувана кількість
учасників, прізвище та ініціали (уповноважених) органі�
заторів, місце їх проживання і роботи (навчання), номер
контактного телефону, дата подачі повідомлення, а та�
кож про використання гучномовців та іншої звукопідси�
люючої апаратури, встановлення малих архітектурних
форм (кіосків, лотків, навісів, наметів, у тому числі тимча�
сових та пересувних, призначених для роздрібної торгів�
лі, інформаційних, рекламних, презентаційних та інших
цілей) та об'єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб,
будь�яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, тран�
спарантів, наклейок тощо). Повідомлення підписується
організаторами заходів.

2.4. Повідомлення подається в двох примірниках до
загального відділу і підлягає обов'язковій реєстрації. Ре�
єстрація полягає у зазначенні на копії повідомлення часу
і дати прийняття повідомлення, прізвище і номер служ�
бового телефону особи, яка прийняла заяву і проставля�
ється штамп.

2.5. Копія залишається у організатора масового захо�
ду, а оригінал передається керівнику групи з узгодження
проведення масових заходів (далі � узгоджувальної гру�
пи).

2.6. До повідомлення організатори заходу зобов'язані

додати:
� копію протоколу про обрання та надання повнова�

жень уповноваженій особі;
� договір, укладений з відповідним комунальним під�

приємством, про надання послуг з прибирання відповід�
ної території;

� договір з закладом охорони здоров'я про медичне
обслуговування під час проведення масового заходу (на�
дається у разі, якщо кількість учасників масового заходу
становить понад 100 осіб).

У разі проведення демонстрацій чи походів, до пові�
домлення додається лист�погодження маршруту про�
ходження з відділення ДАІ з обслуговування м. Боярка
Києво�Святошинського РВГУМВС України в Київській об�
ласті.

2.8. У разі проведення масових заходів з використан�
ням піротехнічних засобів до повідомлення додається
лист�погодження з Києво�Святошинського РУГУ МНС
України в Київській області.

2.9. Повідомлення про проведення масових заходів,
подані з недотриманням вимог розділу 2 цього Положен�
ня, не приймаються посадовою особою загального відді�
лу.

3. Порядок прийняття рішення
3.1. Керівник узгоджувальної групи, після отримання по�

відомлення, передає його на розгляд узгоджувальної групи.
3.2. Узгоджувальна група у 3�денний термін розглядає

повідомлення й повідомляє про прийняте рішення орга�
нізаторів масових заходів в письмовій формі. Розгляд по�
відомлення про проведення масових заходів оформлю�
ється протоколом засідання узгоджувальної групи, який
є підставою для підготовки дозволу або відмови у прове�
денні масових заходів.

3.3. Якщо два або більше заявники планують прове�
дення заходів в одному і тому самому місці та в один і той
самий час, надання дозволу на проведення заходу виз�
начається відповідно до таких пріоритетів:

� на заходи, що проводяться за державним замовлен�
ням або державним завданням.

� на загальнодержавні або місцеві заходи, що прово�
дяться відповідно до п. 1.3 цього Положення.

3.4. За наявності підстав для відмови у проведенні за�
ходів, узгоджувальна група повинна повідомити про мо�
тиви відмови або запропонувати провести захід в іншому
місці, в іншій формі або в інший час. У разі прийняття од�
ного із запропонованих варіантів організатори підтвер�
джують свою згоду новим письмовим повідомленням,
яке оформлюється відповідно до цього Положення.

3.5. В наданні дозволу на проведення масового заходу
може бути відмовлено у випадках:

� якщо вони можуть спричинити загрозу для життя і
здоров'я людей;

� якщо вони спрямовані на порушення національної
безпеки та громадського порядку, порушення прав та
свобод інших людей;

� якщо вони можуть заподіяти шкоду державному, ко�
мунальному або приватному майну;

� якщо вони призведуть до порушення Правил благоус�
трою території міста Боярка, забезпечення в ньому чис�
тоти і порядку та Правил дорожнього руху;

� якщо їх проведення заплановано безпосередньо пе�
ред адміністративними будівлями установ та організа�
цій, що заважає їх роботі, або перешкоджає населенню
відвідувати ці установи та організації;

� якщо проведення може створити перешкоду у роботі
підприємств, установ, організацій;

� якщо в заяві викладена неправдива інформація, або
заява не відповідає вимогам розділу 2 цього Положення,
або вимогам Закону України "Про звернення громадян";

� якщо заплановано провести масовий захід в місцях,
або по маршруту не передбачених даним Положенням.

3.6. Проведення масового заходу може бут перенесе�
но на інший час, або у інше місце у випадках:

� якщо на цей день заплановано проведення масового
заходу, передбаченого п. 1.3 цього Положення;

� якщо їх заплановано проводити у нічний час з 22�00
до 8�00 години ранку з використанням звукопідсилюючої
апаратури.

3.7. У разі недотримання умов, передбачених цим По�
ложенням, виконавчий комітет у встановленому порядку
звертається до суду з метою отримання його рішення
щодо обмеження проведення заходів, про що повідом�
ляє їх організаторів.

3.8. Заходи можуть проводитися з 09�00 год. до
22�00 год. Початок і закінчення заходів повинні відпові�
дати графіку руху транспорту загального користування.

4. Проведення масового заходу
4.1. Масові заходи проводяться відповідно до цілей,

зазначених у повідомленні, у визначені строки та в обу�
мовленому місці.

4.2. Обов'язки організаторів та учасників заходу:
Організатори заходів зобов'язані:
� дотримуватись місця, часу, мети і форми проведення

заходу, зазначених у повідомленні, а також оголосити
про них як завчасно, так і на початку проведення заходу;

� забезпечувати безпеку учасників заходу у разі вико�
ристання під час його проведення засобів підвищеної не�
безпеки (автомобілі, піротехнічні засоби, великогабарит�
ні та висотні конструкції тощо);

� забезпечити, у разі необхідності, надання медичної
допомоги учасникам масового заходу;

� забезпечувати дотримання учасниками заходу гро�
мадського порядку;

� призупинити захід у разі вчинення його учасниками
протиправних дій;

� виконувати всі законні вимоги працівників міліції та
інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дот�
римання правопорядку;

� повідомляти учасників про закінчення заходу;
� ознайомлювати учасників заходу з вимогами цього

Положення;
� забезпечувати своєчасне прибуття учасників заходу,

дотримання норм поведінки у громадських місця.
Учасники заходів зобов'язані:
� під час проведення заходу дотримуватись громад�

ського порядку, виконувати всі законні вимоги організа�
торів, уповноважених ними осіб, працівників міліції та ін�
ших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотри�
мання порядку;

� забороняється мати при собі зброю та інші засоби,
спеціально призначені для фізичного ушкодження, а та�
кож вибухові, займисті, радіоактивні, отруйні та інші не�
безпечні речовини, засоби наочної агітації, які принижу�
ють честь та гідність інших громадян;

� забороняється приводити, привозити чи приносити з
собою тварин, які можуть завдати фізичних ушкоджень
учасникам заходів та іншим стороннім особам, крім ви�
падку, коли наявність на заходах домашніх тварин погод�
жено з організаторами та обумовлено у повідомленні;

� покинути територію, на якій ці заходи проводяться, і
розійтися після їх закінчення, а також у тому разі, коли
організатори заходів або службова особа, яка уповнова�
жена здійснювати функції щодо дотримання правопо�
рядку, оголошують про відмову у проведенні заходів на
підставі рішення суду або при наявності відмови узгод�
жувальної групи виконавчого комітету Боярської міської
ради.

4.3. Посадові особи, організатори, учасники та грома�
дяни, які порушують порядок проведення заходів, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством Украї�
ни.

4.4. Матеріальні збитки, що були завдані підприємс�
твами, установами, організаціями під час проведення за�
ходів державі, міській раді, кооперативним, іншим гро�
мадським об'єднанням або громадянам, підлягають від�
шкодуванню у встановленому законом порядку.

4.5. Не допускається використання гучномовців та ін�
шої звукопідсилюючої апаратури, встановлення малих
архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, наметів, у то�
му числі тимчасових та пересувних, призначених для
роздрібної торгівлі, інформаційних,рекламних, презен�
таційних та інших цілей) та об'єктів зовнішньої реклами
(рекламних тумб, будь�яких стендів, щитів, панно, пра�
порів, екранів, транспарантів, наклейок тощо) без погод�
ження з узгоджувальною групою виконкому міської ради.

4.6. Охорона громадського порядку та забезпечення
безпеки громадян під час проведення заходів здійсню�
ється в обов'язковому порядку органами та підрозділами
внутрішніх справ. Під час проведення заходів працівники
правоохоронних органів виконують свої повноваження
щодо забезпечення громадського порядку відповідно до
законів, які регламентують їх діяльність.

4.7 Для проведення масових заходів рекомендуються
місця, які визначено такими, що відповідають вимогам
забезпечення охорони громадського порядку:

4.7.1. вул. Шевченка, 82 (біля Будинку Культури);
4.7.2. вул. Молодіжна, 61а, (біля ТЦ "Молодіжний");
4.7.3. вул. Молодіжна, 76 (біля ДЮСШ);
4.7.5. вул. Молодіжна, 26 (напроти Будинку Побуту);
4.7.6. вул. Вокзальна (біля водонапірної вежі);
4.7.8. пл. Леніна, 2 (біля ТЦ "Боярка�Центр");
4.7.9. пл. Перемоги.
4.8. Невиконання вимог, визначених цим Положенням,

що стали причиною виникнення надзвичайних обставин
під час проведення заходів, тягне за собою відповідаль�
ність, передбачену законодавством України.

В. о. керуючої справами 
виконкому Л. М. Остролуцька

Додаток № 3
Затверджено рішенням виконкому міської ради

Від 01.08.2012 р. № 70/1

Місця для проведення масових заходів:
1. вул. Шевченка, 82 (біля Будинку Культури);
2. вул. Молодіжна, 61а, (біля ТЦ "Молодіжний");
3. вул. Молодіжна, 76 (біля ДЮСШ);
4. вул. Молодіжна, 26(напроти Будинку Побуту);
5. вул. Вокзальна (біля водонапірної вежі);
6. пл. Леніна, 2 (біля Торгового центру "Боярка�Центр");
7. пл. Перемоги.

В. о. керуючої справами виконкому Л. М. Остролуцька

Додаток № 2
Затверджено рішенням виконкому міської ради

від 01.08.2012 р. № 70/1

СКЛАД
групи з узгодження проведення масових заходів
Дубовецький Валерій Михайлович � заступник
міського голови, співголова групи;
Паливода Дмитро Ігорович � секретар ради, спів�
голова групи;
Маруженко Леся Володимирівна � завідуюча юри�
дичним відділом виконавчого комітету Боярської
міської ради, секретар групи;

Члени групи:
Дереза Ольга Сергіївна � спеціаліст зі зв'язків з
громадськістю;
Перфілов Олексій Львович � Озаступник началь�
ника, начальник міліції громадської безпеки Киє�
во�Святошинського РВ ГУ МВС України в Київ�
ській області.
В. о. керуючої справами 
виконкому Л. М. ОСТРОЛУЦЬКА

Додаток № 1
Затверджено рішенням виконкому від 01.08.2012 р. № 70/1

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ У М. БОЯРКА
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Продовження. 
Початок (№ 13�16)

Трибуни зустріли гравців ша�
леними оплесками, підбадьорю�
ючими вигуками та свистом. Із
німецьких секторів пролунало
кілька пістолетних пострілів у по�
вітря, але ті сухі тріскотливі звуки
потонули у величезній хвилі емо�
ційного галасу кількатисячного
хору шанувальників гри. Ніхто
уже з цього строкатого натовпу
не відчував свого особистого
"Я", кожен почувався клітиною
великого потужного організму.
Після приниження меншовартіс�
тю, страхом і рабством душа
кожного прагнула відчути силу,
скуштувати смак перемоги. Не�
хай це станеться поки що у грі,
нехай це буде малесенька іскор�
ка, але нехай це станеться. Не�
хай станеться, аби душа підняла�
ся над страхом.

Трибуни затихли. Гравці обох
команд вишикувалися на півко�
лах по обидві сторони від центру
поля. Пролунав голос капітана
команди "Flakelf": "Хайль Гітлер".
Одинадцять німецьких рук підня�
лося, вітаючи гравців київської
команди. Капітан команди
"Старт" Михайло Свиридовський
у відповідь вигукнув: "Команді
"Flakelf" фізкульт…". "Привіт!" �
підхопили стартівці. Капітани по�
тиснули один одному руки. Скла�
лося враження, що на привітання
української команди ніхто з нім�
ців не звернув уваги, тому що нія�
ких претензій щодо церемонії
привітання команд у них ніколи
не виникало.

Розраховуючи на втому київ�

ських гравців, німці розпочали
гру в другому таймі у швидкому
темпі, намагаючись скоріше вис�
нажити стартівців. Кияни трима�
ли оборону впевнено. Та все�та�
ки німці забивають гол. Після
цього і кияни почали потроху
пристрілюватися до воріт супро�
тивника. І перший тайм гри при�
ніс їм аж три успішні моменти.
Команди пішли на перерву за ра�
хунку 3:1 на користь "Старту". 

Другий тайм матчу також зас�
відчив перевагу стартівців. Яск�
рава гра українських футболістів
відзначалася збільшенням деци�
белів емоційного піднесення на
київській трибуні, а коли м'яч зат�
ріпотів у сітці німецьких воріт, по�
чалося щось неймовірне �  в по�
вітря полетіли кашкети, якісь ган�
чірки, яблука. Над полем злетіли
кілька голубів. Вигукували прізви�
ща футболістів: Трусевича, Кузь�
менка, Клименка, Свиридовсько�
го, Гончаренка та інших. Десь із
верхнього ряду пробивалося: "У
фашистського ката кишка тонка
до "Старта". Серед безладного
гамору чітко виділявся хор кіль�
кох молодих потужних голосів:
"Бий фашистів!", "Геть окупан�
тів!", "Слава Україні!" Лемент був
такої сили, що ніхто не почув піс�
толетних пострілів, коли поліцай
почав стріляти вгору. Лише після
автоматної черги та кількох пос�
трілів у повітря з рушниць трибу�
ни трохи вщухли. Та за кілька хви�
лин потужний вибух емоцій київ�
ських уболівальників покотився
вулицями міста, сповіщаючи про
черговий гол у ворота німецької
команди. Генерал невдоволено
пробурмотів щось про невихова�

ність "азіатських дикунів" і попря�
мував до виходу. Пересвідчив�
шись, що у гравців команди "Fla�
kelf" зовсім не залишилося сил
чинити гідний опір, суддя дав фі�
нальний свисток за кілька хвилин
до кінця другого тайму. "Старт"
виграв з рахунком 5:3.

"Після матчу в роздягальню ко�
манди "Старт" набилося вболі�
вальників, радо поздоровляли з
перемогою, хтось приніс само�
гонки, потім запросив додому.
Святкували довго, � згадував син
Михайла Путістіна Владлен, � по�
верталися через "Євбаз". Гро�
шей не було ні в кого. Паша Кома�
ров зуби торговкам заговорював
і мене дармовими пиріжками
пригощав. В однієї візьме, у дру�
гої: "Буду винен", � заспокоював
їх. Пам'ятаю, біля кінотеатру
"Ударник" Олексій Клименко зче�
пився з поліцейським. Німець йо�
го за сорочку схопив, хотів від�
вести в гестапо, та не втримав�
шись, упав. Стріляти з автомата
не наважився � людно було на ву�

лиці". Згодом хтось із німців пе�
редав групове фото гравців
"Старту" і "Flakelf". До цього часу
вважалося, що футболісти зняли�
ся після матчу. Та вже тепер хтось
розгледів, що всі виглядали надто
свіжими і веселими, тому вважа�
ють вони, команди, фотографу�
валися перед матчем. Як би там
не було, а штадткомісар м. Києва
Рогауш (призначений в кінці лип�
ня) заборонив надалі зустрічі ні�
мецьких команд з українськими.
16 серпня "Старт" зустрічався з
"Рухом" і виграв з рахунком 8:0.
Це була остання гра цієї команди.
На жаль, не збереглося ніяких ві�
деокадрів про її гру, хіба що в зна�
менитому фільмі "Воротар" у
гравцях іноземної команди "Чор�
ні буйволи" можна впізнати бага�
тьох футболістів київського "Ди�
намо", в тому числі і тих, хто грав
за "Старт". Але ж то лише кіно…

Далі буде
Віталій Приймаченко, 

голова ГО "Боярське 
Мистецьке Братство"

Волховський фронт (генерал армії К. А. Ме�
рецков).

Синявинська наступальна операція (19 серпня �
10 жовтня 1942 р.). Мета: прорив блокади Ленін�
граду. 23 липня в ставці Гітлера у Вінниці відбулася
нарада, де була визначена мета майбутнього нас�
тупу німецьких військ: оточити Ленінград та встано�
вити зв'язок з фінською армією; заволодіти містом і
зрівняти його з землею. Орієнтовною датою насту�
пу було визначено 14 вересня 1942 року. Напере�
додні Синявинської операції були проведені відво�
лікаючі дії радянських військ: на Ленінградському
фронті � наступ в районі Колпіно, звільнення Старо�
Паново, Путролово, Ям�Іжори; на Волховському
фронті � активні дії в районі Кириші, Димно, Званки.

19 серпня радянськими військами звільнені
Усть�Тосно та Іванківське, а передові частини до�
сягли станції Пелла. Та скоро противник, підтягнув�
ши резерви, відбив Усть�Тосно і практично відновив
попередню лінію фронту. 

Сталінградський фронт, Південно�Східний
фронт (генерал�полковник А. І. Єременко). 14
серпня 62�а армія відступила на лівий берег Дону.
15 серпня � розбивши радянські війська, німці фор�
сували Дон і оволоділи плацдармом на лівому бе�
резі в районі Пісковатки. 16 серпня щойно сформо�
вана 1�а гвардійська армія прямо з коліс, не доче�
кавшись прибуття повного озброєння і боєприпа�
сів, трьома своїми дивізіями вступила у бій з фа�
шистами. Намагаючись розширити плацдарм на лі�
вому березі Дону, гітлерівське командування зосе�
редило крупні сили в районі Вертячий � Пісковатка.
19 серпня, згідно наказу Паулюса "Про наступ на
Сталінград", ударні угрупування 6�ї армії та 4�ї тан�
кової армії за участі 8�ї італійської армії почали нас�
туп на Сталінград одночасно з півночі і з півдня. 25
серпня 24�й німецький танковий корпус форсував
Дон і почав просуватися на Сталінград. В місті вве�
дено стан облоги. На потужний наступ гітлерівських
армій радянські війська відповідали відчайдушними
контратаками, іноді вдалими, іноді безрезультатни�
ми, та завжди з великими втратами. Німецьке ко�
мандування, вдало перекидаючи війська у визначе�
ному напрямку удару, активно підтримуючи наземні
війська авіацією, завжди в зоні активних дій досяга�
ли переваги у живій силі і техніці.

Масоване німецьке бомбардування Сталінграда
23 серпня зруйнувало місто, вбило більше 40 тисяч
чоловік, знищило більше половини жилого фонду,
перетворивши місто на величезну територію пала�
ючих руїн. 

 Хроніка Великої Вітчизняної війни.ВІЙНА ТА ФУТБОЛ: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ минулеСпортивне

70 років тому
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Не менш насиченим яскравими
моментами був і заключний об�
ласний етап спортивного свята,
що проходив під патронатом гу�
бернатора Київської області Ана�
толія Присяжнюка, а організато�
ром заходу виступила Київська
обласна організація Партії регіо�
нів.

Цього дня земля Васильківщи�
ни гостинно приймала 17 збірних
команд з різних куточків Київської
області. Кожній з них належало
взяти участь у більш,аніж 15 видах
змагань, серед яких були волей�
бол і водний футбол, шахи та ес�
тафета тощо.

Привітати учасників змагань
прибули член політбюро Партії ре�
гіонів Тетяна Подашевська, голова
Київської обласної молодіжної
громадської організації "Молоді
регіони" Євген Головін, заступник
голови Васильківської міської ор�
ганізації Партії регіонів Сергій Іва�
щенко. 

"У кожного з нас, � зазначила
Тетяна Подашевська, � коли ми
розпочинали цей проект, виника�
ло питання: а чи підтримає нас
молодь усієї Київщини? Ми звер�
нулися до всіх районів області з
пропозицією взяти участь у цих
спортивних змаганнях. Ми не очі�
кували такої кількості бажаючих. Я
дякую вам усім і від імені губерна�
тора Київщини Анатолія Присяж�

нюка, який опікується молоддю
Київщини і передусім перейма�
ється тим, щоб наша молодь була
здоровою… Ми перші, хто ще у
2010 році зробив для молоді льо�
дові катки, хто започаткував на пе�
реважній території області зма�
гання в приміщенні з шахів і ша�
шок,  ті, хто першими започатку�
вав спортивні змагання серед
журналістів, спеціалістів інших
професій". 

Під час виступу вона наголосила
на тому, що такі спортивні змаган�
ня � не одноденна акція, а почерго�
ві спортивні етапи, що проводити�
муться на місцях протягом року і
віншуватимуться таким загально�
обласним спортивним святом. 

Варто зазначити, що наш район
був гідно представлений на об�
ласних змаганнях. Так, наші во�
лейболісти вибороли перше міс�
це, а ось боксери стали п'ятими. 

Та це не єдині приємні моменти,
якими було наповнено спортивне
свято. У перерві між змаганнями
на гравців і гостей заходу чекала
смачна польова каша, а після на�
городження переможців � диско�
тека та святковий концерт. 

Усі учасники заходу з упевне�
ність можуть підтвердити, що свя�
то пройшло таки дійсно здорово! 

Наталка Куцак, 
Радислав Кокодзей,

фото Радислава Кокодзея 
та Наталки Костини
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Саме з
Боярки, завдяки зйомкам у філь�
мі режисерів Миколи Мащенка та
Олега Фіалка за романом Миколи
Островського "Як гартувалася
сталь", почалася всесвітня слава
Володимира Конкіна. Це знають
всі. А як же трапилося, що через
багато�багато років Володимир
Олексійович повернувся до міс�
та, з якого почалася його слава?
Яким було те повернення? Про те
знає боярчанин Олег Остапенко.

Випадковість, 
дарована долею…

Згадує Олег Остапенко:
� Вперше я зустрівся з Володи�

миром Олексійовичем Конкіним в
Києві, в готелі "Либідь". Його зап�
росили зніматися в художньому
фільмі "Хапайте Кая". Тоді музич�
но�сатиричний театр зробив про�
ект першої після розпаду Радян�
ського Союзу дитячої двохсерій�
ної кінокомедії. У фільмі було всьо�
го три дорослих ролі, які запропо�
нували зіграти Арменові Джигар�

ханяну, Тамарі Яценко та Володи�
миру Конкіну. Художнім керівни�
ком і головою цього проекту став
Народний артист Радянського Со�
юзу Валерій Арсенович Степанян.
А особисто я був одним із трьох
продюсерів цього фільму.

Спеціально для цієї кінокомедії
проводився дитячий кастинг по
всій Україні, під час якого відбира�
лися цікаві обличчя: руденькі, тов�
стенькі, з ластовиннячком… Тоб�
то, на ролі маленьких акторів від�
биралися не діти багатих батьків, а
саме цікаві діти, діти з родзинкою.

Коли під час нашого знайомства
Володимир Олексійович дізнався,
що я з Боярки, він якось дивно на
мене поглянув, і впродовж всієї
розмови не зводив з мене того
погляду. Ми спілкувалися впро�
довж цілого дня, і час від часу Во�
лодимир Олексійович про щось
задумувався. Пізніше він скаже:
"Це просто незбагненно: десять

років я не був в Україні, а коли при�
їхав, відразу зустрів боярчанина…
Містика, та й годі! Я був просто
шокований…".

Незабаром я цілком випадково
зустрівся з міським головою Бояр�
ки Тарасом Григоровичем Добрів�
ським. І я запропонував: 

� А чи не хотіли б Ви на День Бо�
ярки запросити Володимира Кон�
кіна?

� Конкіна? Того самого? Так я
вже давно намагався зробити це.
Адже Конкін для Боярки � це
людина�легенда.

А я так скромно й кажу: 
� Можу йому зателефонувати, і

Ви його запросите…
� Від імені всього міста щиро

дякую. Зустрінемо якнайкраще… 

"Я чекав цього дня 
сорок років…"

Трохи помовчавши, пан Олег
продовжує свою розповідь:

� Наступного дня я, замість
привітання, кажу Валерію Арсе�
новичу Степаняну: Валеро, допо�
можи � наш мер хоче запросити
Конкіна на День міста. Ти ж його
друг…

� Ти також його друг, � відповідає
Степанян. � Конкін � людина прин�
ципова, і з не другом цілий день не

19 серпня свій День

народження відзначатиме

Почесний громадянин на�

шого міста, Заслужений,

артист Української РСР

(1974), Заслужений ар�

тист Росії (2010), Лауреат

премії імені Ленінського

комсомолу (1974) Володи�

мир Олексійович Конкін. 

пріоритети Партійні 

10 стор.
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Усі три синоптичних Єван�
гелія містять подібні описи
Перетворення Господнього.
Відкривши учням, що Йому
слід постраждати, бути вби�
тим і на третій день воскрес�
нути, Христос завів трьох
апостолів � Петра, Якова й
Івана на гору Фавор і преоб�
разився перед ними: обличчя
Його просяяло, як сонце,
одяг зробився білим, як сніг.
Преображення Христове суп�
роводжувалося з'явою ста�
розавітних пророків Мойсея
й Ілії, які говорили з Ісусом
про Його близький відхід.
Усіх їх осінила світла хмари�
на, і з неї почувся голос: "Це
Син Мій Улюблений, що Його
Я вподобав. Його слухайте�
ся!".

Народними назвами цього

свята є Спас, Другий Спас
або Яблучний Спас. Крім яб�
лук, у цей день на церковну
паперть приносять й інші
плоди врожаю: горох, кар�
топлю, огірки, жито, ячмінь
тощо. Все це священик пови�
нен після обідні благослови�
ти і прочитати над ним мо�
литву, за що вдячні прихожа�
ни наділяють його так звани�
ми начатками � потроху від
кожного сорту з принесених
плодів. Освячення у цей день
винограду і різних фруктів та

овочів символізує роз�
квіт і плодючість усього
створеного у безкінеч�
ному царстві життя.

У давнину в день Пре�
ображення Господнього
існував звичай наділяти
плодами бідних та вбо�
гих; звичаю цього дот�
римувалися так суворо,
що коли дізнавалися
про когось, хто не зро�
бив цього доброго діла,
таку людину вважали
невартою уваги і припи�
няли з нею спілкувати�
ся. Звичай наділяти бід�
них плодами садів та
городів був колись мі�
рою християнської мо�
ралі.

Колись до цього часу
правовірні селяни не
їли садовини, бо це
вважалося за великий
гріх. Якщо ж все�таки
хто�небудь не втрима�

ється і з'їсть яблучко до Спа�
са, відспокутувати цей гріх
можна було тільки тим, що
сорок днів після Спаса не їс�
ти жодного яблука. Особливо
суворо дотримувалися цього
правила ті, у кого вмерли ді�
ти�немовлята. Існувало по�
вір'я, що "на тому світі" рос�
туть срібні дерева з золотими
яблучками. Золоте яблучко
дають лише тим дітям, чиї
батьки дотримувалися зви�
чая не їсти яблук до Другого

Спаса.
Другий Спас � це день по�

минання померлих родичів.
За народним віруванням, це
третій вихід померлих на світ
у весняно�літньому сезоні:
(перший � у Страсний Чет�
вер, другий � на Зелені Свя�
та).

Для господарів свято сим�
волізує закінчення жнив та
завершення літа. Цього дня
примічали погоду. Якщо день
сонячний та безхмарний �
осінь буде сухою. Якщо до�
щовий � мокрою. Ясний день
віщує морозну і заметільну
зиму. Яка погода на Спаса �
такою буде і Покрова (14
жовтня). У деяких місцях Ук�
раїни в цей час могли вже по�
чинатися приморозки, тому й
кажуть: "Прийшов Спас, дер�
жи рукавиці про запас!".
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18 cерпня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30 "Тор: Легенда вікінгів"  (мультфільм) 

15�10 "Лоракс" (мультфільм)

16�50 
"Трансформери�3: Темний бік

Місяця" (фантастика)

19�30 "Вуличні танці�2" (мелодрама) 

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

Бронювання квитків  

у кінозалі: 

097�033�86�87; 

063�594�84�33

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30
"Пірати! Банда невдах"

(мультфільм)

15�10 "Тор: Легенда вікінгів" (мультфільм) 

16�50 "Аватар"  (фантастика) 

19�40 "Територія темряви" (трилер)

21�10 
"Три метри над рівнем неба: Я тебе

хочу" (драма)

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

Інгредієнти: 1000 г яблук, 200 г листкового
тіста, 1 яйце, 50 г борошна, 200 г цукру, 1 ч. л.
крохмалю, 1 ч. л. кориці, 70 г родзинок, 50 г
вершків. 
Спосіб приготування

Яблука очищаємо від
шкірки, видаляємо з них
серцевину і кісточки, наріза�
ємо брусочками і злегка від�
жимаємо так, щоб вони пус�
тили сік. Додаємо до яблук
крохмаль, корицю, частину цукру, родзинки і пе�
ремішуємо. Листкове тісто розгортаємо та ді�
лимо на дві частини: на одну викладаємо начин�
ку; іншу частину нарізаємо смужками, прикри�
ваємо ними начинку, защипуємо тісто по краях.
Викладаємо штрудель на деко, застелене про�
масленим папером, змащуємо збитим яйцем і
випікаємо в духовці при температурі 150 ° С
близько 40 хвилин. Готовий штрудель нарізаємо
порціями, а потім залишаємо злегка охолонути.
Тим часом готуємо соус. Нагріваємо вершки,
додаємо в них цукор і доводимо соус до загус�
тіння, постійно помішуючи. Викладаємо штру�
дель на тарілку з плоским дном, посипаємо йо�
го цукровою пудрою та поливаємо соусом.

�� "��������� �		"!

номераРецепт 

провів би…
Після цих слів дістає з кишені

телефон, набирає Володими�
ра Олексійовича і вмикає гучне
мовлення:

� Володю, для тебе є невели�
кий сюрприз: тебе мер Боярки
Тарас Добрівський хоче запро�
сити на День міста…

У відповідь � хвилина повної
тиші. А потім стало чути, як
сталевий "Павка Корчагін"…
заплакав. І деякий час було
чути лише ці схлипування. А
потім, трохи опанувавши се�
бе, Володимир Олексійович
почав говорити � схвильова�
но, пропускаючи слова, які
просто не встигали за почут�
тями, що переповнювали… ні,
не відомого актора, не героя
всесвітньо відомого фільму, а
просто чоловіка, людину. А в
кінці:

� Хлопці… коли? Коли їхати?
Я зараз же збираю речі і їду!

Ми були просто вражені: при
надзвичайно щільному графіку
й жорсткому режимі роботи
Володимира Олексійовича
(зйомки, озвучка, ділові зустрі�
чі тощо) важко було викроїти
бодай хвилину! А тут:

� Боярка мене чекає?
� Так!
� А я цей день чекав 40 ро�

ків! Я боявся померти, ще раз
не побачивши Боярку. І за
весь цей час жодний з міських
голів Боярки мене так і не зап�
росив на побачення з моєю
юністю…

…Пізніше, у мене на кухні,
Конкін скаже:

� Тепер, хлопці, і померти не
страшно. Завдяки фільму "Як
гартувалася сталь" я просла�
вився на весь світ. На цьому
фільмі виросли декілька поко�
лінь. Весь Китай вчиться на
книзі Островського. Вічний
президент Куби Фідель Кастро
приймав мене як найпочесні�
шого гостя і свого найближчо�
го друга. Та все це � дрібниці в
порівнянні з можливістю ще
раз вдихнути боярське повіт�
ря…

Дівчина, яка читала вірші…
А потім був вируючий натовп

біля святкової сцени, і поколін�
ня боярчан, які вітали свого ку�
мира, і подарована будьонів�
ка… І оціпеніння перед влас�
ним фото в ролі Павки Корчагі�
на в Боярському краєзнавчому
музеї, в якому Володимир Кон�
кін, як він гадав, не був жодного
разу…

Та була під час того першо�
го за багато років відвідуван�
ня Боярки ще одна зустріч,
яка змусила пригадати давно
забуте. Справа в тому, що в
Боярському краєзнавчому се�
ред зустрічаючих була й Зас�
лужений вчитель Альбіна Пет�
рівна Януш. Підійшла до Во�
лодимира Конкіна, обняла,
запитує:

� Володимире Олексійовичу,
Ви пам'ятаєте мене?

Конкін здивований:
� Ну як я можу Вас пам'ятати:

мене 40 років в Боярці не бу�
ло…

� Та ні, одного разу Ви таки
були у нас!

� Ви помиляєтесь � на преве�
ликий жаль, не був...

� Пригадайте: Ви з Мащен�
ком приїжджали на "Волзі" ди�
витися на нашу стару вузькоко�
лійку в лісі…

А потім взяла під руку, виве�
ла з музею, завела до школи.

� Ви пам'ятаєте цей кабінет?
� Точно… Якась дівчина мені

показувала школу, цей кабінет,
в якому тоді сиділи діти…

� І ще читала вам вірші?
� Так…
� Так це була я… Я  тоді була у

Вас просто закохана…
� Сорок років тому я й сам

був у себе закоханий… � за�
думливо говорить Володимир
Олексійович і задумливо ди�
виться кудись поверх голів,
здається � у саме минуле…

І старе фото � на згадку 
про юність

А потім була прогулянка пар�
ком Перемоги… Раптом Воло�
димир Олексійович піднімає

руки і починає бігти алеєю, ви�
гукуючи:

� Льовочка! Льовочка! Синок!
Ти ж мене впізнав? Ти так ви�
ріс…

І міцно обіймає Олексія
Львовича Перфілова, який
працює в Києво�Святошин�
ському райвідділі міліції. 

� Володимире Олексійовичу,
а це хто? � запитує вражений
Олег Остапенко.

� Так це ж Льови Перфілова
(фотографа "6х9" з фільму
"Місце зустрічі змінити не мож�
на") син!

…А потім був вечір у затиш�
ному маленькому кафе, стіни
якого завішані фотографіями з
робочими моментами зйомок
"Місця зустрічі"… Вже й чай на
столі охолов, а Конкін все пере�
ходив від одного фото до іншо�
го, пестив їх пальцями і немов
розмовляв з ними… А потім
Олексій Львович Перфілов
зняв зі стіни центральне фото,
на якому � його батько, Жеглов
і Шарапов.

� Володимире Олексійовичу,
Вам подобається це фото?

� Та як воно може не подоба�
тись?

� Я Вам його дарую.
� Олексію, це дуже дорогий

подарунок…
� Так, це фото мені дуже до�

роге. Але мені буде приємно
подарувати його Вам…

Володимир Олексійович

притискає до грудей старе
фото у рамці під склом, а його
очі сяють таким юним сяйвом,
що здається: не лише напів�
темрява зали кафе відступає
перед ним, а всі негаразди,
втрати та труднощі прожитих
років…   

Замість післямови
Про що ж ця розповідь? Про

те, як волею долі люди знахо�
дять один одного…Як поверта�
ються до витоків своєї юності,
своєї слави, справи свого жит�
тя. Про те, як випадкова зустріч
змінює життя… Життя звичай�
них людей, які вже стали жи�
вою легендою… 

Вперше після багаторічної
розлуки Володимир Олексі�
йович Конкін відвідав Боярку
в 2010 році. Вдруге � в 2011�
му, коли  приїхав до Боярки
вже зі своїм театром, відзна�
чаючи в нашому місті ювілей
своєї творчої діяльності. І по�
садив на території нашого
міста декілька дерев � на
згадку, на пам'ять, на дружбу.
Одне з них � на подвір'ї Олега
Остапенка…

А втретє… Втім, ця сторінка
ще не написана. Ні, не мною:
вона ще не написана самим
життям…

Радислав Кокодзей, 
фото з родинного архіву 

Олега Остапенка

�������" 
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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

19 серпня правос�
лавні та греко�католики
святкують Преображен�
ня Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа.
Свято Преображення
відзначається Східною
Церквою з IV сторіччя і є
одним із найбільших,
після Пасхи дванадеся�
тих свят. Припадає на
Успінський піст або Спа�
сівку, проте цього дня
дозволяється спожива�
ти рибу, олію та вино.



Початок тижня обіцяє бути соняч�

ним та теплим. І якщо у першій по�

ловині тижня денна температура

становитиме +19 � +22 градусів, то з

четверга прогнозують її підвищення

до +33 °С. А от починаючи з суботи

нас знову очікують дощі. На початку

наступного тижня, з 27 серпня, ден�

на температура коливатиметься в

межах + 24  � + 32  °С, та вже з вів�

торка почне знижуватися, і до кінця

серпня не перевищуватиме +22 °С.

Ранкова температура коливати�

меться від 14 до 20 ° С, а нічна нап�

рикінці серпня знижуватиметься

навіть до +9  °С.

18 та 19 серпня мі�

сячний календар ра�

дить городникам

присвятити збору

врожаю капусти, ово�

чів та фруктів для тривалого

зберігання. Непогані дні для

консервування. А ось 20, 21 та

22 (до 11:53) вдалий час для по�

садки дерев, кущів та будь�яких

квітів. Також радимо в ці дні зби�

рати лікарські трави. 22 (з

11:53) і до вечора 24 серпня

варто саджати рослини, які ма�

ють колючки та шипи. Краще не

використовувати в цей час доб�

рива. 25 та 26 серпня варто зай�

матися прополкою. Якщо в ці

дні зібрати часник, він буде су�

хим всю зиму. Саме 27 та 28

серпня добре саджати дерева

та низькорослі кущі. 29, 30 та 31

� безплідні дні. Не варто щось

саджати чи сіяти. У цей час кра�

ще боротися зі шкідниками. 

¡ÓˇÍ‡
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ОВЕН
Більш активну позицію в особистому житті

вам варто зайняти в другій половині серп�

ня. Так ви зможете зробити вже існуючі

стосунки більш динамічними, а самотні Ов�

ни швидше зможуть знайти своє кохання.

Познайомитися ви можете під час коротких

поїздок та прогулянок. У цей час ви зможе�

те легше знайти спільну мову з близькими

родичами і членами сім'ї. 

ТІЛЕЦЬ
Друга половина серпня більше сприяє різ�

ним переміщенням. Від подорожей, у тому

числі на власному транспорті, ви зараз

зможете отримувати масу приємних вра�

жень. Друга половина серпня у Тільців та�

кож буде вдалою для вирішення питань,

пов'язаних з документами на нерухоме

майно. Це непоганий час для обміну будин�

ку або квартири.

БЛИЗНЮКИ
Можливі зустрічі зі старими приятелями,

отримання звісток від друзів. Нові зна�

йомства в цей час більш вірогідні. У Близ�

нюків підвищиться успішність в поїздках.

Саме тому друга половина місяця так спри�

ятлива для того, щоб побувати в нових для

вас місцях.

РАК
Друга половина місяця більше підходить

для того, щоб подумати про нові джерела

прибутку. Зараз вони можуть бути знайдені

дещо легше, ніж зазвичай. Будь�які зміни

обов'язково принесуть позитив у ваше жит�

тя. Ваш загальний рівень успішності протя�

гом цього періоду дещо зросте.

ЛЕВ
Ви станете більш товариськими і комуніка�

бельними, що дозволить вам швидко зна�

ходити спільну мову з іншими людьми. Роз�

ташування планет говорить про ймовір�

ність виникнення таємних почуттів, у цей

період може розпочатися новий любовний

роман. Існуючі стосунки стануть більш

глибокими. 

ДІВА
Друга половина серпня збільшить ваш інте�

рес до всього загадкового і таємничого. У

вас також можуть з'явитися нові плани, які

в більшості випадків виявляться дуже пер�

спективними.

ТЕРЕЗИ
Зараз ви частіше будете в центрі уваги, а

успіх багато в чому буде залежати від вашої

привабливості. Найчастіше демонструйте

свою схильність до співпраці та зацікавле�

ність, що збільшить шанси на досягнення

ваших цілей. Цей період може принести ус�

піх у професійній діяльності.

СКОРПІОН
Друга половина місяця принесе вам нові

ідеї щодо того, як можна досягнути бажа�

ного. Досягати цілей стане простіше за ра�

хунок прагнення до компромісів, комуніка�

бельності та володіння потрібною інформа�

цією.

СТРІЛЕЦЬ
Це найкращий час для навчання і подоро�

жей. Досить бурхливим буде й особисте

життя. Вірогідні нові знайомства. Та більше

активності зірки радять проявити в управ�

лінні грошима.

КОЗЕРІГ
Друга половина місяця сприятлива для по�

шуку нових способів капіталовкладення. Та

інформація, яку ви отримаєте в цей період

виявиться для вас дуже цінною і корисною.

ВОДОЛІЙ
Важливість спільних інтересів зросте у від�

носинах в другій половині серпня. Цей пе�

ріод також буде сприятливий для укладан�

ня угод і досягнення різних ділових домов�

леностей.

РИБИ
Намагайтеся зараз більш уважно ставити�

ся до роботи, а також завершити всі раніше

розпочаті проекти перш, ніж почати нові.

Друга половина місяця виявиться для Риб

вдалим періодом для пошуку нової роботи.

Цей час також буде сприятливим для про�

ходження медичного огляду та перевірки

стану свого здоров'я.

ГОРОСКОП
18 серпня � 31 серпня 
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Вчитель сільської школи Воло$
димир Петрович, який щороку
примушував своїх учнів копати
картоплю на його городі, вирвав з
підручника історії сторінки параг$
рафа про відміну кріпосного пра$
ва, яка відбулася в 1861 році.

До речі, Достоєвський Ф. М. $ це
не радіо.

Все найсмачніше й солоденьке
у будь$якій родині дістається ді$
тям.

Те, що трошки гірше $ матерям.
А зовсім вже гірке та противне $

таке, що навіть закусувати дово$
диться, традиційно випадає на
долю бідолашних батьків.

$ Ти чим займаєшся?
$ Та нічим.
$ Це добре.
$ Так, добре. Але ж конкуренція

велика.

Чотирирічна Сашенька дуже лю�

бить своїх бабусю та дідуся. Вони

щасливо усміхаються, коли дівчин�

ка співає чи танцює. Бо мала дуже

любить влаштовувати для рідних

міні�концерти. І ви не повірите, во�

на любить співати пісні з репертуа�

ру Михайла Поплавського. А ще

Олександра любить малювати,

особливо квіти і затишні будиночки. 

Їй щойно подарували набір олів�

ців для малювання. І дівчинка вже

мріє, як намалює заквітчаний буди�

ночок і себе разом з дідусем і бабу�

сею після збирання грибів � з пов�

ними кошиками лісових дарунків!

* * *
Нагадуємо, світлини малюків

можна надсилати на електронну

пошту редакції: 

boyarka�inform@ukr.net

Поділіться усмішками ваших ма�

люків з усім містом.

ДИТЯЧІ
УСМІШКИ

Фотоконкурс

городника Календар

Анекдоти

Погода
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Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

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

Потрібен 
продавець-

консультант
у магазин мобільного
зв'язку (м. Боярка).

Жінка 21�40 років.
Офіційне

працевлаштування. З/п �
ставка + відсоток. Графік

роботи � 5/2. 

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, (050)400-00-65

Ракушняк
з кар'єра!

Доставка 
Тел. 097-10000-74

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

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

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ТА
ОРГТЕХНІКИ

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

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

095�401�16�81
velad@ukr.net


