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ВЕСІЛЬНА СКРОМНІСТЬ
ШЛЮБНОГО СЕЗОНУ�

2012

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
ЧЕКАЄ НА ДОБУДОВУ

2 стор.

КІММЕРІЙСЬКИЙ
ПОДАРУНОК 

ДО ДНЯ БОЯРКИ
10 стор. 11 стор.

Хронограф

Відбулося

чергове за�

сідання ко�

легії райдержадміністрації під керівництвом

голови РДА Олександра Зайця та голови

райради Володимира Луцюка, за участі пер�

шого заступника голови райдержадмініс�

трації Миколи Шкаврона, керівників органів

місцевого самоврядування, зокрема місько�

го голови Боярки Тараса Добрівського. 

21 СЕРПНЯ

2 стор.

До святкування Дня міста
залишилося декілька тижнів.
Тож нині в самому розпалі
святкові приготування. Які ці�
каві сюрпризи та несподіван�
ки чекають на боярчан та
гостей міста 15 вересня, про
це ми спробували дізнатися
в Боярській міській раді. Як
стало відомо журналісту на�
шої газети, цьогорічні свят�
кування відповідатимуть всім
канонам та традиціям відзна�
чення Дня міста. 15 вересня
в Боярці відбудеться вистав�

ка�продаж предметів народ�
но�ужиткового мистецтва, а
також спортивні змагання �
турнір з шахів, настільного
тенісу та новусу, а також ве�
лопарад. Цього дня в Парку
Перемоги з 16 години роз�
почнеться концертний мара�
фон, який триватиме аж до
22 години. Щоправда, артис�
ти на півтори години поступ�
ляться сценою учасницям
конкурсу "Міс Боярка", який
вже став доброю традицією
святкувань.

ОГОЛОШЕННЯ
12.09.2012 у приміщенні Боярської міської ради

(вул. Білогородська, 13) з 10.00 до 16�00 год. прийом
громадян будуть проводити спеціалісти Управління
Держкомзему у Києво�Святошинському районі.

Цього року Боярська ЗОШ №3 святкуватиме свій 50�
річний ювілей. Про це газеті повідомила директор нав�
чального закладу Стелла Михайлова: "Ми вже навіть
визначилися з датою. Святкування призначене на
12 жовтня".

Принагідно Стелла Євгеніївна розповіла, що 1 вересня
до школи прийде 120 першокласників, і це майже стіль�
ки, як торік. До речі, серед цьогорічних одинадцятиклас�
ників є 15 (!) претендентів на отримання медалей. Це до�
волі багато.

Розповіла директор і про підготовку до нового нав�
чального року. Так, було укріплено цоколь будівлі. Прове�
дено капітальний ремонт медичного кабінету та кількох
класів. Вже завершується ремонт харчоблоку.

"Але школа ще має чимало проблем, � наголошує
Стелла Михайлова, � одна із них дах, який конче потре�
бує капітального ремонту". 

Разом із тим школярі та вчителі з нетерпінням чекають
1 вересня, а школа чекає на них.

Щедрими дарами, майстер�
ністю трударів києво�святошин�

ська земля дивувала, а
гостей зустрічала різ�
номанітною сільсько�
господарською про�
дукцією та виставкою�
продажем предметів
народно�ужиткового
мистецтва, творчими
доробками учнів, вик�
ладачів шкіл Боярки та
мешканців міста. Крім
того, всі охочі мали
змогу продемонстру�
вати свої спортивні та�
ланти у найрізноманіт�
ніших конкурсах, діти �
повеселитися на гірках
чи взяти участь у май�
стер�класах. На цен�
тральній сцені ж відбу�
валося насичене тан�
цювальними та пісен�
ними номерами свято,
яке творили боярські
колективи та гості з ін�
ших населених пунктів

району та Київщини. 
Перші кроки незалежності

стали випробовуванням для всіх
нас � тестуванням на зрілість,
терпіння, нарешті � на здоровий
глузд. Нині вже ніхто не сумніва�
ється у тому, що український на�
род � на правильному шляху і
впевнено може поглянути в зав�
трашній день. 

СВЯТКОВІ ПРИГОТУВАННЯ
У РОЗПАЛІ

Продзвеніла веселкова карусель
теплого літа, зібрано бага�
тий урожай хліба, у садах
доспіли яблука і сливи. А

1 вересня знову збирає  нас
у рідному колі. У когось по�

переду багато студент�
ських років, а хтось уже
вийшов на фінішну пряму.

Саме з цього дня почина�
ється незвіданий, цікавий і, вод�

ночас, нелегкий шлях до пізнання, до но�
вих звершень, до самостійного життя. Упевне�
ний, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть
у ваших душах урожаєм мудрості й натхнення. А
ваші здібності, наполегливість стануть запорукою
визначних успіхів у дорослому житті, і сприяти�
муть цьому високі стандарти української освіти,
рівні можливості в її здобутті для кожної дитини.

Велике спасибі вам, шановні педагоги, за тепло
сердець, виховання підростаючого покоління в
дусі любові до рідного краю, України й людини.
Саме ви сприяєте формуванню юних особистос�
тей, від яких залежить майбутнє українського на�
роду, завтрашній день нашої Вітчизни.

Сердечно бажаю усім незабутніх миттєвостей
шкільного життя, справжніх відкриттів! Нехай цей
навчальний рік відкриє перед молоддю нові гори�
зонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успі�
хами вихованців, батьків � гордістю за своїх дітей.

З повагою,
ректор Національного університету

державної податкової служби України,
народний депутат Петро Мельник

ЩИРО ВІТАЮ УСІХ ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ!

Сьогодні, 1 вересня, шкільний дзвоник вкотре
сповіщає про початок нового навчального року. В
цей день хочу привітати всіх школярів міста та
освітян, які присвятили себе благородній справі �
навчанню дітей, із Днем знань. Щиро зичу учням
успіхів у навчанні, невтомності і терпіння, адже
саме вони є запорукою успіху. Вчителям �
творчого горіння та радості від улюбленої справи.
Радості вам та натхнення.

З повагою, 
міський голова Боярки 

Тарас Добрівський

ДОРОГІ УЧНІ 
ТА ВЧИТЕЛІ!

На часі

Освіта

ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКИЙ 

РАЙОН ВІТАЛИ У БОЯРЦІ

У Націона�

льному уні�

в е р с и т е т і

державної

податкової

служби Ук�

раїни зібра�

лися пред�

ставники громадських організацій Києво�Свя�

тошинського району, зокрема Боярки, та Ірпін�

ського регіону, аби обговорити за круглим сто�

лом "Активна громада � ефективна влада" пи�

тання конструктивної співпраці органів влади та

громадських організацій.

28 CЕРПНЯ

СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ І ВЛАДИ: ВІД
ДІАЛОГУ ДО КОНКРЕТНИХ
ЕФЕКТИВНИХ ДІЙ

24 серпня територія
біля Боярської школи № 1 пе�
ретворилася на епіцентр свя�
та. Тут відбувалося справжнє
святкове дійство, яке ярмар�
кувало, презентувало творчі
надбання району та міста,
співало, танцювало і, звісно,
щиросердно вітало. 

5 стор.

3 стор.

НАШ РАЙОН: ТЕНДЕНЦІЇ 
І ПЕРСПЕКТИВИ 

Наш передплатний індекс: 98573

БОЯРСЬКА ШКОЛА № 3 ГОТУЄТЬСЯ ДО ЮВІЛЕЮ



Цією приємною новиною
поділилася директор Бояр�
ського краєзнавчого музею
Любов Кравченко.

За словами Любові Федорів�
ни, проект добудови з розши�
ренням закладу культури було
розроблено ще рік тому. Згідно із
встановленою процедурою,
кошторисна документація про�
екту була передана на експерти�

зу. Усі висловленні зауваження
проектантами були враховані і
нині процедура підготовки про�
екту підходить до завершення.

� Є надія, � зауважила Любов
Кравченко, � що навіть у цьому
році музей отримає певну час�
тину коштів з державного бюд�
жету на початок робіт для добу�
дови та розширення існуючої
будівлі музею.

1. Назва об'єкта: житлове приміщення
площею 28,7 кв. м.

2. Адреса: м. Боярка, вул. Франка, 101
3. Балансоутримувач: КП "Боярка � Во�

доканал"
4. Орендар: ГО "Боярчани" 
Спосіб приватизації: викуп орендарем

Запланована дата оцінки: 01 жовтня
2012 року о 15.00

Учасникам конкурсу необхідно до кон�
курсної комісії подати такі документи: 
•заяву на участь у конкурсі за встановле�
ною формою;
•копію установчого документа учасника
конкурсу;
•копії кваліфікаційних свідоцтв оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна;
•копію сертифіката суб'єкта оціночної ді�
яльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;
•письмові згоди оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до про�
ведення робіт з оцінки майна та підписан�
ня звіту про оцінку майна, завірені осо�
бистими підписами;

•інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та до�
датково залучається ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного май�
на тощо);
•практичний досвід роботи з незалежної
оцінки;
•один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції учасника конкур�
су щодо умов оплати відповідно до каль�
куляції витрат та терміну виконання пода�
ються у запечатаному конверті.

Конкурсні пропозиції щодо умов термі�
ну виконання робіт необхідно зазначити в
єдиній одиниці виміру � календарних днях.

Кінцевий термін подання заяв, пропо�
зицій учасників конкурсу � 30 календарних
днів з моменту публікації оголошення.

Конкурс відбудеться 1 жовтня 2012
року о 15.00 год. За адресою: м. Бояр�
ка, вул. Білогородська, 13. Документи
на участь у конкурсі приймаються до
14.00 28 вересня 2012 року (включно).
Телефони для довідок: 
42�246, 41�550.
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Про підсумки виконання
програми соціально�еконо�
мічного розвитку району за
І півріччя цього року доповів
керівник управління еконо�
міки РДА В'ячеслав Климен�
ко. Насамперед він відзна�
чив, що наразі головним
завданням є підвищення
якості життя та добробуту
громадян, стійке економіч�

не зростання, розв'язання
існуючих соціальних проб�
лем. 

Тож у районі активно про�
водилася робота щодо вико�
нання визначених завдань.
Гарним доказом того є еконо�
мічні показники. Загальна су�
ма надходжень до бюджетів
усіх рівнів від суб'єктів мало�
го підприємництва, за під�

сумками І півріччя, становить
134 млн 635 тис. грн, а це
112,8 % до відповідного по�
казника минулого року. Го�
ловним джерелом інвестицій,
як і торік, були власні кошти
підприємств, це � 425 млн
768 тис. грн. У той же час зріс
й обсяг іноземних інвестицій,
які сягнули 185 млн. 928,2
тис. дол. 

Наш район

Перспектива 

1 стор.

Як повідомила начальник фі�
нуправління РДА Наталія Крас�
нощокова, головним чином во�
ни стосуються збільшення ви�
датків районного бюджету на
1 млн 639 тис. грн. 

Ці кошти будуть направлені на
проведення поточних і капіталь�
них ремонтів приміщень шкіль�
них їдалень, придбання облад�

нання та інвентарю, а також на
виготовлення проектно�кошто�

рисної документації для
реконструкції з добудовою
приміщення Боярської
ЗОШ № 1 та на реконс�
трукцію Боярського стадіо�
ну. Додаткові кошти отри�
має й Боярська центральна
районна лікарня для про�

ведення ремонтних робіт у
травматологічному відділенні. 
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У новому навчальному році,
за словами керівника райвід�
ділу освіти Миколи Івашка, за
шкільні парти сяде 15400 уч�
нів (на 3,4 % більше, ніж то�
рік). Відтак школи району
потребують додаткового за�
безпечення підручниками,
меблями тощо. 

У той же час начальник від�
ділу освіти відзначив, що у
всіх дитячих садочках району
проведено поточні, а у вось�
ми � капітальні ремонти окре�
мих груп. Також проведено
реконструкцію санвузлів,
систем освітлення та водо�
постачання, поточні, а поде�
куди капітальні ремонти хар�
чоблоків, пралень, якісні ре�
монти спортивних залів у всіх
ДНЗ району, скрізь поновле�
но спортивне обладнання. На
території чотирьох дитячих
садочків району встановлено
нові ігрові майданчики. Онов�

лено паркани, здійснено бла�
гоустрій прилеглих терито�
рій. Також замінено вікна і
двері, зокрема  у ДНЗ "Дже�
рельце", ремонт вентиляцій�
ної системи харчоблоку про�
ведено у ДНЗ "Спадкоє�
мець". 

Нещодавно проведена пе�
ревірка шкіл показала, що ре�
монтні роботи відбулися
скрізь. У 19�ти школах перед�
бачено поточні та капітальні
ремонти за рахунок районно�
го бюджету на суму близько
1,5 млн грн. Планується, що
всі ремонтні роботи будуть
завершиені до 30 серпня, а
ремонт дахів � до 15 вересня.

Крім того, в намірах прове�
дення реконструкції котельні
Боярської ЗОШ № 4. 

Для забезпечення безпе�
решкодного доступу до шко�
ли учнів із особливими потре�
бами, розпочато встановлен�
ня пандусів у Боярських ЗОШ
№ 2 і 3. До кінця календарно�
го року пандуси будуть вста�
новлені в усіх навчальних зак�
ладах району. 

До 1 вересня для шкіл ра�
йону буде придбано нові меб�
лі, технологічне та холодиль�
не обладнання на загальну
суму 200 тис. грн. До початку
навчального року всі школи
отримають й нові підручники. 

Як наголосив Микола Мико�
лайович, активну участь у під�
готовці шкіл до нового нав�
чального року взяли також
місцеві органи самовряду�
вання. Серед них � і Боярська
міська рада. 

На розвиток житлово�кому�
нального комплексу району, як
доповів заступник голови рай�
держадміністрації Микола Ля�
шенко, отримані субвенції із
державного бюджету на за�
гальну суму 1 млн 399 тис. грн.
Їх спрямовано на придбання
комунального транспорту спе�
ціального призначення для ко�

мунальних підприємств райо�
ну. 

Нині в районі завершують ро�
боти щодо підготовки житлово�
го фонду міста до зими. Так, у
Боярці відремонтовано 55 бу�
динків, а в 50�ти ремонтні ро�
боти ще тривають. 

Тривають ремонтні роботи
водопровідних мереж, заміна

насосних агрегатів, артезіан�
ських свердловин тощо. КП
"Боярка�Водоканал" було від�
ремонтовано насоси на артезі�
анській свердловині, покрівлю
очисних споруд, замінено ввід�
ний електроавтомат на свер�
дловині № 9 та проведено ре�
монт кабельних ліній інших арт�
свердловин. 

На цьому наголосила на�
чальник управління Пенсійно�
го фонду України у Києво�Свя�
тошинському районі Віра Хар�
ченко. Причому, за рахунок
власних надходжень. 

Найсумліннішими платника�
ми соціальних внесків є ТОВ
"Фоззі�Фуд", АТ "Нова лінія",
ВРТП "Укргазенергосервіс",
ЗАТ "Київобленерго", філія

"Укргазтехзв'язок", відділ ос�
віти Києво�Святошинської
РДА, ЖМЗ "Візар". У той же
час Віра Володимирівна звер�
нула увагу  представників ор�
ганів місцевого самовряду�
вання на необхідність прове�
дення відповідної роботи з пе�
ререєстрації підприємств за
місцем їх знаходження. 

Наталка Куцак

����	�� ����� ���������� ��� �	������
� � ������� �����

��	���
��������	���

�������� �� ���� � ���	 

Минулого тижня на вулиці Кі�
бенка було досить велелюдно.
Тут зібралися волонтери, які
взяли активну участь в облаш�
туванні вулиці. За сприяння
Петра Мельника сюди було

доставлено 50 тонн щебеню.
Учасники акції засипали ним
найбільш проблемні ділянки
дороги, яка справді була "прик�
рашена" численними ямами та
вибоїнами. Проведені роботи
значно покращили благоустрій
вулиці. Тож, ясна річ, такі пере�
творення на вул. Кібенка її жи�
телі зустріли позитивно та з
вдячністю. 

У свою чергу депутат Верхов�
ної Ради України Петро Мель�
ник вважає, що реагування на
звернення громадян є одним із
головних завдань депутатської
діяльності. 

� До моїх громадських прий�
малень, які діють в більшості на�
селених пунктів Києво�Свято�
шинського району, звертаються
громадяни з різними прохання�
ми. Зі свого боку намагаюся
вивчати кожну ситуацію та за
можливості допомагати у вирі�
шенні тих  проблем, які є на�
гальними для жителів району,�
коментує Петро Мельник. 

Питання ремонту до�
ріг міста є актуальним  не
лише сьогодні. По�особли�
вому гостро цю проблему
відчувають жителі історич�
ної частини міста. Так, до
громадських приймалень
народного депутата Петра
Мельника, які діють у Бо�
ярці, неодноразово звер�
талися жителі вулиці Кі�
бенка з проханням поспри�
яти у проведенні ремонту
дорожного покриття. І на�
родний депутат не зали�
шився осторонь проблеми
боярчан. 

Політична реклама
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Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує про намір продажу 
житлового приміщення площею 28,7 кв.м., за адресою:
м. Боярка, вул. Франка, 101, шляхом викупу орендарем.

Оголошення
Виконавчий комітет Боярської міської ради 

оголошує конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об'єкта майна комунальної власності 

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі



Службу очолив настоятель хра�
му протоієрей Андрій Бондарук.
"Хрестом Господнім спасаємося
ми у всіх обставинах нашого жит�
тя, � гороворив отець Андрій па�
рафіянам. � Зображення Хреста
Господнього ми носимо не лише
на грудях у вигляді натільного
хрестика. Цей хрест викарбовано
у наших серцях як наймогутніший
захист, подаваний людям самим

Господом на�
шим Ісусом
Христом…"

Отець Андрій
щиро привітав
церковну гро�
маду з храмо�
вим святом і
представив усім
дорогого гостя �
Юрія Цікаленка,
широкознаного
мецената і бла�
годійника.

"Юрія Воло�
димировича ни�
ні часто порів�
нюють зі Свя�
тим Миколаєм,
котрий послу�
жив для бага�
тьох людей
взірцем безко�

рисливого служіння Богу та лю�
дям. Адже він з великим старан�
ням та щедрістю служить справі
відродження віри християнської
та храмів православних, відбудо�
вує, реставрує старі та будує нові
церкви, опікується духовним
зростанням нашого народу. І ми
молитимемо Бога про те, щоб він
дарував многая літа нашому гос�
тю і благословив його на шляху
цього благородного служіння", �
наголосив отець Андрій.

Користуючись нагодою, чима�
ло присутніх звернулися до Юрія
Цікаленка як до депутата Київ�
ської облради з проханням про
допомогу. Юрій Цікаленко вислу�
хав звернення та пообіцяв допо�
могти.  Дотримав свого слова, як
завжди.

Завершилася служба Божа, як
водиться, частуванням усіх пара�
фіян. І їли освячений мед, приго�
щалися смачними стравами та
свіжими фруктами. І дякували
усім, хто долучився до організації
гостини, і зокрема Юрію Цікален�
ку.

Один із них � депутат Київ�
ської обласної ради і кандидат
в депутати Верховної Ради Ук�
раїни Юрій Цікаленко. Числен�
ними добрими вчинками він
заслужив свою добру славу
благодійника. Саме тому із
щирою готовністю допомогти
відгукнувся на прохання ди�
ректора Боярської ЗОШ № 1
Катерини Мелашенко.

� Я знала, що він дуже добра
та чуйна людина, котра завжди

чує звернуті до нього прохан�
ня, � розповідає Катерина Ми�
колаївна. � Але вперше отри�
мала нагоду особисто переко�
натися в цьому, коли попроси�
ла допомогти відремонтувати
зону умивальників, що вста�
новлені перед входом до
їдальні.

Як розповіла директор нав�
чального закладу, вже наступ�
ного дня після її звернення до
школи прибули фахівці від
Юрія Цікаленка. Вони оглянули
фронт робіт. І, не відкладаючи
надовго, приступили до заміни
старого кахлю та сантехніки.

� Я вражена, � зізнається Ка�
терина Мелашенко. � Юрій Ці�
каленко � це людина з великим
майбутнім. Він демонструє ри�
си справжнього чоловіка: вір�
ність своєму слову та великі
людяність і душевну щедрість.

Про такі свої вчинки член
Партії регіонів Юрій Цікаленко
говорить завжди однаково: "Я
роблю те, що повинен". 

Можливо, в цьому полягає
секрет справжньої величі цієї
людини � не прив'язуватися до
плодів своєї праці, а постійно
рухатися вперед, залишаючи
за собою малі та великі добрі
справи як віхи пройденого
шляху.

ЙЙ
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Не стояла осторонь і Бо�
ярка. Тут також було підня�
то державний прапор на
головному флагштоці на�
шого рідного міста � біля
Боярської міськради.

З цим світлим святом
своїх земляків привітав
міський голова Боярки Та�
рас Добрівський. А освя�
чення церемонії провів нас�
тоятель храму Покрови Пресвя�
тої Богородиці о. Димитрій.

Фінальним акордом заходу
стало нагородження Почесними
Грамотами та Подяками боярчан

� учасників лікві�
дації наслідків аварії

на ЧАЕС � з нагоди
Дня Незалежності та
за активну громадян�
ську позицію. Цю при�

ємну місію виконав
міський голова Тарас Добрів�
ський.
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Нещодавно своє храмове свято відзначала громада

храму Винесення Чесних Древ Хреста Господнього, що

знаходиться в Боярці. 

Останні клопоти нині
тривають в усіх навчальних
закладах України та, зокре�
ма, Києво�Святошинського
району. Чималий обсяг ро�
біт � в основному капітальні
ремонти приміщень � відбу�
вається за бюджетні кошти.
До ремонтування класних
кімнат традиційно долуча�
ються батьки, яким хочеть�
ся, щоб діти навчалися у хо�
роших умовах. Адже не
дарма школу називають
другим домом. Втім, цього
зазвичай замало для того,
щоб привести у школі все
до ладу. Ось тут і допомага�
ють меценати та благодій�
ники. 

23 серпня, о 10.00, по
всій країні було піднято
легкокрилі національні
стяги. Так розпочалося
святкування Дня Пра�
пора нашої незалежної
держави.

Знайомтесь: Павло Ши�
манський, 23 роки, боярча�
нин. У спілкуванні � веселий,
позитивний хлопець. На пер�
ший погляд і не скажеш, що
на його долю випало чимало
жорстких випробувань… 

Як розповіла нам завсекто�
ром ведення справ щодо опі�
ки й піклування та усиновлен�
ня служби у справах дітей Ки�
єво�Святошинської райдерж�
адміністрації Леся Чекотун, у

Павла від хвороби померла ма�
ма � єдина людина, котра опіку�
валася своїми трьома дітьми �
самим Павлом, тоді ще 16�літ�
нім Микитою і 10�літнім Іллею. 

Після смерті матері хлопчику
довелося спершу сутужно.
Добре, що свого часу Павло
вивчився на кравця і влашту�
вався в майстерні з пошиття
одягу. Це дозволило хоч якось
утримувати двох молодших

братів, яких відразу після ма�
миної смерті взяв під опіку. До
речі, Павло сам обшиває себе і
братів. Найстрашніший період,
який хлопці пережили після
смерті мами � це минула зима,
коли порвало батареї. Дякува�
ти владі � допомогли встанови�
ти нові, бо цієї  зими, мабуть,
померзли б. 

Днями до помешкання хлоп�
чаків завітали активісти Києво�
Святошинської районної орга�
нізації Партії регіонів із пода�
рунками. Із собою привезли: 5
ящиків апельсинів, по велико�
му мішку картоплі, цибулі та
моркви. Вивантажували їх
хлопці гуртом, разом із друзя�
ми, які жваво відгукнулися до�
помогти.  

Хлопці довго не вовтузилися �
швиденько все перенесли, по�
дякували й гайнули хто куди:
Павло � на роботу, Микита � на
побачення, а Ілля � до друга на
гостину, дивитися улюблений
кінофільм… 

Наталка Куцак,
фото автора

Так завжди буває:
настає момент, коли розмо�
ви про те, як усе погано,
припиняються, набрида�
ють, натомість з'являються
дії і вчинки, які справді змі�
нюють життя на краще. Ми
всі давно вже знаємо, як усе
погано. Але члени Києво�
Святошинської районної ор�
ганізації Партії регіонів од�
ностайні в своїй позиції:
змінити життя на краще
кожного жителя нашого ра�
йону можна лише добрими
справами. 

Політична рекламаДобрі справи
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Саме на цьому наголошували
під час виступів почесні гості
святкового дійства: народний
депутат України Петро Мельник,
голова Києво�Святошинської
райради Володимир Луцюк, де�
путат Київської облради Юрій Ці�
каленко, заступник голови Киє�
во�Святошинської райдержадмі�
ністрації Анатолій Іскоростен�

ський, міський голова Боярки Та�
рас Добрівський, голова Бояр�
ської міської організації інвалідів
війни, Збройних Сил і учасників
бойових дій Володимир Нури�
щенко та інші.

Під час святкування Дня неза�
лежності деяких жителів Києво�
Святошинського району та Бо�
ярки за особливі заслуги було

відзначено грамотами, подяка�
ми та цінними подарунками. А
скільки позитивних емоцій вик�
ликали виступи боярських "зі�
рок" � Ольги Шаніс та гурту "Трі�
Ріо". Фінальними акордами свя�
та стали дискотека та яскравий
феєрверк.

Наталка Куцак,
фото Радислава Кокодзея

Велетенський торт у вигляді
державного прапора України став
справжньою і дуже солодкою ок�
расою свята. Всі дітлахи та до�
рослі, крім цього дива кондитер�
ського мистецтва, змогли того

дня вдосталь поласувати і тістеч�
ками, і цукерками. 

Користуючись нагодою, Юрій
Цікаленко зі святкової трибуни
щиро привітав усіх земляків із
Днем народження держави, по�
бажав міцного здоров'я, щастя.
Та пообіцяв і надалі плідно працю�
вати на благо громади та рідного
краю.

Підготувала 
Тетяна ЗУБКОВА, 

фото автора
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1 стор.

Незвичайний подару�
нок усім учасникам район�
ного заходу з нагоди Дня не�
залежності України, що при�
готував депутат Київської
обласної ради і кандидат в
депутати Верховної Ради
України Юрій Цікаленко.

Політична реклама

Політична реклама

"Лісова церква" � так
із любов'ю називають цю
святиню жителі та гості міс�
та � радо зустрічала числен�
них парафіян з букетиками
квітів та маківками у руках,
котрі прибули, щоб разом
розділити молитовну ра�
дість від спілкування з Бо�
гом.

Завітав на храмове свято і
відомий на Київщині меце�
нат, депутат Київської об�
ласної ради Юрій Цікален�
ко. У подарунок господарям
до святкового столу він при�
віз різноманітні фрукти і
плоди.
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Додаток до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради № 74/1 від 07.08. 2012 р.

1. Локомотивна 16. Лінія 11 31. Лінія 26

2. Підлісна 17. Лінія 12 32. Лінія 27

3. Південно�Західна 18. Лінія 13 33. Лінія 28

4. Проїзд Симиренка 19. Лінія 14 34. Лінія 29

5. Проїзд Тімірязєва 20. Лінія 15 35. Лінія 30

6. Лінія 1 21. Лінія 16 36. Лінія 31

7. Лінія 2 22. Лінія 17 37. Лінія 32

8. Лінія 3 23. Лінія 18 38. Лінія 33

9. Лінія 4 24. Лінія 19 39. Лінія 34

10. Лінія 5 25. Лінія 20 40. Лінія 35

11. Лінія 6 26. Лінія 21 41. Лінія 36

12. Лінія 7 27. Лінія 22 42. Лінія 37

13. Лінія 8 28. Лінія 23 43. Лінія 38

14. Лінія 9 29. Лінія 24 44. Лінія 39

15. Лінія 10 30. Лінія 25 45. Лінія 40

2. Азовська 47. Квіткова 92. Петровського

3. Амбулаторна 48. Комсомольська 93. Печерська

4. О. Андріяшева 49. Кірова 94. Польова

5. Артилерійська 50. Лейтенанта Кібенка 95. Полярна

6. Баумана 51. Київська 96. Прорізна

7. 8 Березня 52. І. Крилова 97. Проектуєма

8. Д. Бідного 53. Крупської 98. Пролетарська

9. Білогородська 54. І. Коваленка 99. О. Пушкіна

10. Богданівська 55. Кооперативна 100. Радянська

11. Богунського 56. Комсомольців 20�х років 101. І. Рєпіна

12. Боженка 57. Коротка 102. Садова

13. Будаївська 58. Космонавтів 103. Саксаганського

14. Будьонного 59. Котовського 104. В. Самійленка

15. Будівельна 60. Короленка 105. Сахалінська

16. Бульварна 61. М. Коцюбинського 106. Світлогірська

17. Васильківська 62. Колгоспна 107. Свободи

18. Вишнева 63. С. Лазо 108. Сєдова

19. Воз'єднання 64. М. Лисенка 109. Серафімовича

20. Вокзальна 65. Лісний кордон 110. Сільгосптехнікум

21. Волгоградська 66. Лікарняна 111. Сонячна

22. Ворошилова 67. Лінійна 112. Студентська

23. Газова 68. Лугова 113. Східна

24. Герцена 69. Лісодослідна 114. Тарасівська

25. М. Гоголя 70. Лісна 115. Таращанська

26. Горького 71. Лісництво 116. Л. Толстого

27. Громова 72. Леніна 117. Територія технікум

28. Дачна 73. М. Лермонтова 118. І. Тургенєва

29. Дежньова 74. Ленінградська 119. Уральська

30. Дзержинського 75. Матросова 120. Л. Українки

31. Декабристів 76. Мічуріна 121. Фестивальна

32. Деснянська 77. Миру 122. І. Франка

33. Дніпровська 78. Молодіжна 123. Фрунзе

34. Енгельса 79. Московська 124. Фурманова

35. Жовтнева 80. М. Некрасова 125. Б. Хмельницького

36. 40 років Жовтня 81. Нова 126. Хрещатик

37. 50 років Жовтня 82. Набережна 127. Чапаєва

38. Жуковського 83. Новобогданівська 128. Чкалова

39. Заводська 84. М. Островського 129. Черешнева

40. Залізнична 85. Паркова 130. Чернишевського

41. Зеленогірська 86. Партизанська 131. Т. Шевченка

42. Зоряна 87. А. Пастернака 132. Щорса

43. Індустріальна 88. Піонерська 133. Ягідна

44. Іркутська 89. І�ша Піщана 134. Яблунева

45. Калініна 90. ІІ�га Піщана

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року                          № 71/2

м. Боярка
Про реєстрацію громадської організації
"Дбайливий господар"
Керуючись статтями.14,15 Закону України "Про

об'єднання громадян", Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.01.1993 р. №140, відповідно до п.7 ч.б
ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", правового висновку, та розглянувши заяву
Габелок Ольги Миколаївни, Костікової Людмили Вік�
торівни та Сліпка Володимира Федоровича про реєс�
трацію громадської організації "Дбайливий господар"
за юридичною адресою; м. Боярка, Києво�Святошин�
ський район, Київська область, вул.Толстого,13, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Зареєструвати громадську організацію "Дбай�

ливий господар" за місцем знаходження: м.Боярка,
Києво�Святошинський район, Київська область,
вул.Толстого, 13.

2. Видати громадській організації "Дбайливий гос�
подар", свідоцтво про реєстрацію.

3. Внести громадську організацію "Дбайливий гос�
подар", в реєстр об'єднань громадян за № 86.

4. Контроль за виконанням цього рішення поклас�
ти на заступника міського голови В. М. Дубовецького

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 21 серпня 2012 року № 80/12 

м. Боярка

Про встановлення дитячих ігрових 
майданчиків в м. Боярка, по вул. М. Гоголя, 10, 
вул. М. Гоголя, 58, вул. Жовтнева, 49 

Розглянувши звернення від народного депутата
України Мельника Петра Володимировича, стосовно
встановлення дитячих ігрових майданчиків в м. Боярка,
по вул. М. Гоголя, 10, вул. М. Гоголя, 58, вул. Жовтнева,
49, керуючись статтями 26, 30, 31 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити встановлення дитячих ігрових майдан�
чиків в м. Боярка, а саме:

� вул. М. Гоголя, 10;
� вул. М. Гоголя, 58 (прибудинкова територія житло�

вого будинку);
� вул. Жовтнева, 49 (територія ЗОШ № 2).
2. Зобов'язати в. о. начальника КП "БГВУЖКГ" Мур�

дія В. О. забезпечити належний контроль за дотриман�
ням необхідного порядку та обслуговування майданчи�
ків. 

3. Поставити на утримання ці майданчики на баланс
КП "БГВУЖКГ".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на заступника міського голови з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року № 74/1

м. Боярка
Про коригування переліку вулиць міста Боярка

Перелік вулиць міста Боярка, 
Києво�Святошинського району

Перелік провулків 
міста Боярка

Перелік тупиків 
міста Боярка

Перелік вулиць 
садових товариств м. Боярка

У зв'язку з появою нових вулиць у м. Боярка та перейме�
нуванням старих, керуючись статтями 31 та 37 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити відкоригований перелік вулиць міста Бо�

ярка (Додаток 1).

2. Повідомити про зміни, що відбулись в управління ста�
тистики у Києво�Святошинському районі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови з відповідного напряму.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. А. СКОЧКО

1. Артеківський 13. Іванівський 25. Радгоспний

2. Байкальський 14. Кавказький 26. Руднєва

3. Базарний 15. Київський 27. Санітарний

4. Банний 16. Криворізький 28. Сахалінський

5. Білогородський 17. Лікарняний 29. Сосновий

6. Васильківський 18. Матросова 30. Старий

7. Вокзальний 19. Малий 31. Сумський

8. Волинський 20. Озерний 32. Тублікарня

9. Донбаський 21. Парковий 33. Харківський

10. Жовтневий 22. Полтавський 34. Чернігівський

11. Житомирський 23. Пролетарський 35. Читинський

12. Затишний 24. П'ятигірський

1. Білогородський 4. Іванівський 7. УТОС

2. Вітвістий 5. Набережний

3. Зелений 6. Сумський

Метою прийняття рішення про вне�
сення змін до Правил благоустрою тери�
торії міста Боярка, затверджених рішен�
ням сесії Боярської міської ради
№14/701 від 24.11.2011 року, є більш
повне врахування вимог законодавства
України та удосконалення порядку роз�
міщення, утримання та демонтажу ма�
лих архітектурних форм та тимчасових
споруд.

Визначена мета не може бути досяг�
нута чинними Правилами, що не  повною
мірою відповідають на сьогодні вимогам
та потребам територіальної громади і
тому вимагає внесення змін та допов�
нень  до них.

Механізми і заходи для розв'язання
проблеми:

� внесення доповнень до положень
щодо визначення термінів (розділ 2);

� удосконалення процедури розмі�
щення, утримання та демонтажу малих
архітектурних форм та тимчасових спо�
руд (розділ 6, п. 6.13).

Характеристика очікуваних соціально�
економічних наслідків запровадження
передбачених заходів:

1. Запропоновані зміни до Правил
благоустрою територіальної громади
міста Боярка регулюватимуть відносини
у господарській та підприємницькій ді�
яльності з питання розміщення та утри�
мання малих архітектурних форм та тим�
часових споруд. 

2. Передбачені чітка процедура розмі�
щення малих архітектурних форм, тим�
часових споруд та заходи щодо демон�
тажу самовільно встановлених малих ар�
хітектурних форм та тимчасових споруд.

Обґрунтування можливості досягнен�

ня визначених цілей у разі прийняття ре�
гуляторного акта: 

Для прийняття змін та доповнень до
Правил благоустрою територіальної гро�
мади міста Боярка немає перешкод пра�
вового чи економічного характеру.

Термін дії запропонованого регуля�
торного  акта довгостроковий і буде дія�
ти до прийняття змін або до його скасу�
вання.

Заходами, за допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результа�
тивності регуляторного акта, є базове та
повторне відстеження.

Базове та повторне відстеження ре�
зультативності регуляторного акта буде
здійснюватися в терміни, встановлені
ст. 10 Закону України "Про засади дер�
жавної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності". 

Термін, протягом якого від фізичних і
юридичних осіб, їх об'єднань прийма�
ються зауваження та пропозиції, � один
календарний місяць з дня оприлюднен�
ня проекту регуляторного акта та відпо�
відного регуляторного впливу.

Усі зауваження і пропозиції щодо про�
екту регуляторного акта та відповідного
аналізу регуляторного впливу, одержані
протягом одного місяця, підлягають роз�
гляду.

За результатами цього розгляду роз�
робник проекту регуляторного акта пов�
ністю або частково враховує одержані
зауваження і пропозиції або мотивовано
їх відхиляє. 

Зауваження та пропозиції щодо про�
екту регуляторного акта приймаються за
адресою: Виконавчий комітет Боярської
міської  ради, м. Боярка, вул. Білогород�
ська, 13, каб. № 14, тел. 40�371.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОЯРКА, ЗАТВЕРДЖЕНИХ РІШЕННЯМ

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ № 14/701 ВІД 24.11.2011 РОКУ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова _______ сесія

РІШЕННЯ№ ______/ ________ПРОЕКТ
від 6 вересня 2012 року                                                                       м. Боярка
Про внесення змін до Правил благоустрою
території міста Боярка, затверджених 
рішенням Боярської міської ради
№ 14/701 від 24.11.2011 року
Керуючись ст. 28 Закону України "Про регулювання містобудівної ді�

яльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994
р. №198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання авто�
мобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування
ними та охорони", Наказом Міністерства регіонального розвитку, бу�
дівництва та житлово�комунального господарства України "Про зат�
вердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності" № 244 від 21.10.2011року, п. 44 ст. 26, п.1
ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою
подальшого поліпшення благоустрою та утримання території, об'єктів
благоустрою міста Боярка в належному стані, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в Правила благоустрою території міста Боярка

№ 14/701 від 24.11.2011 року, а саме, розділ 2 доповнити термінами,
відповідно до додатку 1.

2. Доповнити Розділ 6 пунктом 6.13. Порядок утримання малих архі�
тектурних форм та тимчасових споруд, відповідно до Додатку 2 цього
рішення.

3. Контроль за дотриманням вимог, встановлених законодавством з
благоустрою малих архітектурних форм, покласти на КП "Боярське  го�
ловне виробниче управління житлово�комунального господарства"
Боярської міської ради.

4. Доручити КП "Боярське головне виробниче управління житлово�
комунального господарства" Боярської міської ради розробити та по�
дати на затвердження тарифи з демонтажу, перевезення та зберігання
малих  архітектурних форм до виконавчого комітету Боярської міської
ради та визначити місця для тимчасового зберігання демонтованих
малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

5. Директору КП "ІА "Боярка�інформ" забезпечити оприлюднення
цього рішення.

6. Контроль за дотриманням цього рішення покласти на заступника
міського голови з комунальних питань Давиденка М. І .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту

регуляторного  акта � рішення
Боярської міської ради "Про

внесення змін до Правил бла�
гоустрою території міста
Боярка", затверджених 

рішенням Боярської міської
ради  № 14/701 від

24.11.2012 року.
Виконавчий комітет Боярської

міської ради відповідно до статті
9 Закону України "Про засади
державної регуляторної політи�
ки у сфері господарської діяль�
ності" з метою одержання заува�
жень і пропозицій фізичних та
юридичних осіб, їх об'єднань по�
відомляє про оприлюднення ре�
гуляторного акта � проекту рі�
шення Боярської міської ради
"Про внесення змін до Правил
благоустрою території міста
Боярка", затверджених рішен�
ням Боярської міської ради
№ 14/701 від 24.11.2011 року.

Стислий зміст:
Зміни регулюватимуть відно�

сини у господарській та підпри�
ємницькій діяльності з питання
розміщення та утримання малих
архітектурних форм та тимчасо�
вих споруд.

Регламентуватимуть правову
основу встановлення малих ар�
хітектурних форм, тимчасових
споруд та передбачену проце�
дуру вчинення дій відносно де�
монтажу самовільно встановле�
них МАФів та ТС. 



Ідея встановлення рекорду
серед аматорських команд на�
лежить голові районної федера�

ції Валерію Чалому. 
� Я спостерігав подібне дійс�

тво у Європі. Якщо ж навіть Кни�
га рекордів України не зареєс�
трує наш рекорд, ця подія слугу�
ватиме додатковим стимулом
розвитку футболу в нашому ра�
йоні, � переконаний автор ідеї,
якого в реалізації задуму підтри�
мали представники влади райо�
ну й міста та, безумовно, фут�
больні команди з різних населе�
них пунктів Києво�Святошин�
ського району і, зокрема, з Бо�
ярки. 

Феєричне шоу розпочалося з
теплих привітань почесних гос�
тей: першого заступника голови
райдержадміністрації Миколи
Шкаврона, голови райради Во�
лодимира Луцюка, помічника�
консультанта народного депута�

та Петра Мельника Миколи Гу�
сятинського, міського голови
Боярки Тараса Добрівського. 

� Сьогодні ми відкриваємо но�
ву сторінку розвитку спорту в
історії нашого району, � за�
уважив під час виступу
Микола Шкаврон. � Хочу
подякувати організато�
рам, і особисто Валерію
Чалому, за його натхнення
та самовідданість, за лю�
бов до футболу. Побажання у
мене тільки одне: пишаймося
нашим районом, щоб район пи�
шався нами!

У свою чергу міський голова
Боярки Тарас Добрівський заз�
начив: "Футбол у нашому районі
невпинно розвивається. Ще у
1998 році районна федерація
футболу налічувала лише 8 ко�

манд. Сьогодні ж наш район є
лідером за чисельністю команд
не лише в області, а й в Україні.
Впевнений, що й надалі цей вид
спорту успішно розвиватиметь�

ся на теренах району та на�
шого міста". 

І для цього є всі пере�
думови. За словами Ми�

коли Шкаврона, боярський
стадіон "Зеніт" гідний того,

щоб набути європейського
вигляду і мати загальнора�
йонне значення. Вже за мі�
сяць розпочнуться роботи

з його реконструкції � для
цього з районного бюджету ви�
ділено близько 4 млн грн. Вже
готова проектно�кошторисна
документація. До того ж завер�
шується процес створення ра�
йонної ДЮСШ з футболу, яка
базуватиметься також у Боярці.
З цією метою у районному бюд�
жеті також передбачено майже
400 тис. грн. Така увага з боку
влади до розвитку цього виду
спорту на теренах району та,
зокрема, Боярки є цілком слуш�
ною. Адже футбол � це запорука
не лише хорошої спортивної
форми, а й виховання характеру
та патріотизму.

Наталка Куцак, 
фото Радислава Кокодзея 

У неділю, 2 вересня, на стадіоні
"Зеніт" о 10.00 відбудеться чергова
зустріч команд ІІ ліги районного чемпі�
онату з футболу. Боярський "Арсенал"
зустрінеться з командою із Горенич. 

О 12.00 відбудеться поєдинок між бо�
ярськими командами "Фанат" та
ДЮСШ. Вони � учасниці змагань І ліги
чемпіонату.  
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…Вщент заповнені трибу�
ни спорткомплексу ледве
вмістили всіх охочих  поба�
чити це захоплююче видо�
вище � змагання зі старо�
винної азіатської боротьби,
вік якої вимірюється двома
тисячами років. На татамі �
борці з усієї України… Змаган�
ня відкриває головний спонсор
турніру � посол Узбекистану в

Україні… Трибуни встають і
дружно аплодують, ще не знаю�
чи, що вітають вони спортсме�
нок нашого Києво�Святошин�
ського району і нашої Боярки,
яким судилося на цьому турнірі
встановити своєрідний рекорд
щодо кількості призових наго�
род на одну окремо взяту ко�
манду. Втім, судіть самі.

І місце у ваговій категорії 57 кг
виборола студен�
тка ІІІ курсу Бо�
ярського колед�
жу екології та
природних ре�
сурсів Алвард
Акопян. На до�
дачу дівчина от�
римала ще й цін�
ний подарунок �
приз за кращу

техніку ведення поєдинків впро�
довж всього турніру. У цій же ва�
говій категорії призове срібло

дісталося Ользі Несвіт. ІІ
місце у ваговій категорії
+57 кг посіла студентка
цього ж таки навчального
закладу Марія Петрущак.
А призову бронзу забрала
нова зірочка нашої бо�
ротьби � студентка І курсу
відділення садово�парко�
вого господарства, май�
стер спорту та чемпіон 
України з боротьби дзюдо
Уляна Кляпка.  

У чому ж причина такого со�
лідного, враховуючи рівень
змагань, результату? Про це
розмірковує тренер наших при�
зерів Віктор Мужчина:

� Насамперед хотів би подя�
кувати тим людям, які посприя�
ли, аби наша команда змогла
взяти участь в змаганнях. Зок�
рема, це Микола Шкаврон, пер�
ший заступник голови Києво�
Святошинської райдержадмі�

ністрації. Якщо ж говорити про
самі змагання, то боротьба ку�
раш для нас не є типовою, ско�
ріше � екзотичною, відтак ми не
надто досвідчені в її правилах,
та й техніка наша не надто ви�
тончена. Але своєрідною візи�
тівкою нашої команди є те, що
нам завжди цікаво все нове. 
І тому, навіть пробуючи себе, ми
прагнемо до перемоги. І таки
досягаємо її! 

Радислав Кокодзей
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29 серпня, в спортком�

плексі Національного педаго�

гічного університету ім. Дра�

гоманова відбувся IV Міжна�

родний турнір з боротьби ку�

раш на Кубок президента Уз�

бекистану… Київську область

на турнірі представляли борці

з Боярки та Вишневого.

У минулому номері га�
зети ми анонсували прове�
дення в Боярці унікального
футбольного шоу. Саме в
День незалежності на стаді�
оні "Зеніт" Києво�Святошин�
ська районна федерація фут�
болу встановила рекорд,
який має право на своє по�
чесне місце в Книзі рекордів
України. Тут зібралися всі ко�
манди, які входять до нашої
федерції. І варто зазначити,
що за їх кількістю ми є ліде�
рами в Україні.

Закінчення. Початок (№ 13�17)
18 серпня 1942 року під час роти на

хлібозаводі заарештували М. Трусеви�
ча, М. Путістіна, І. Кузьменка, О. Кли�
менка, М. Свиридовського, В. Балакіна
та П. Комарова. На той час М. Гонча�
ренка та Ф. Тютчева на роботі не було,
вони прийшли в гестапо по повістці і
теж були арештовані. Є версія, що на
них донесли про те, що всі футболісти
"Старту" з команди "Динамо", є пра�
цівниками НКВС і мають військові
звання. Останнім заарештували М. Ко�
ротких, 6 вересня 1942 року, а загинув
він першим, його жорстоко закатували
в гестапо. Він єдиний з футболістів був
членом партії, до того ж у нього знай�
шли фото у формі НКВС. Заарештува�
ли і Олександра Ткаченка, 21 день
протримали в гестапо. Одного разу,
коли мати принесла передачу, на її
очах охоронець застрелив сина, буцім�
то при спробі втекти.

Футболістів у гестапо протримали
близько місяця і у вересні перевели в
Сирецький табір. Там Путістін працю�
вав електромонтером, Тютчев і Кома�
ров були його помічниками. Свиридов�
ський і Гончаренко працювали в шев�
ській майстерні на вул. Мельникова,
48, ремонтували поліцаям чоботи. Тру�
севич, Кузьменко, Клименко та Тютчев
працювали у виїзній бригаді. Напере�
додні 25�х роковин Червоної Армії 23
лютого 1943 року підпільники спалили
механічний завод "Спорт", куди німці
привезли 100 саней для оковування.
Згоріли всі основні цехи. За це наступ�
ного дня, 24 лютого, у Сирецькому
концтаборі із 45�и членів виїзної бри�
гади розстріляли кожного третього. В
число розстріляних потрапили і футбо�
лісти Трусевич, Кузьменко та Климен�
ко. Федору Тютчеву не випало стояти
фатальним третім і він став єдиним,
хто знав подробиці тієї страти заручни�
ків. Очевидно, офіційно тими подроби�
цями не цікавилися, тому що іншою
версією, а можливо доповнючою є
свідчення Макара Гончаренка зі слів
Тютчева уже після його смерті: "Підва�
ли колишньої будівлі НКВС по вул. Во�
лодимирській, 33 були завалені штабе�
лями дров. Німці надумали звільнити їх
і створили три бригади із числа в'язнів
Сирецького табору. Одна бригада (в її
складі Трусевич, Тютчев, Клименко і
Кузьменко) перекидали дрова на хліб�
завод, друга � на м'ясокомбінат, третя
складала у дворі гестапівського будин�
ку. Між двома першими відбувався то�
варообмін � хліб міняли на ковбасу і хо�
вали у дровах. Вівчарка начальника
тюрми, нанюхавши ковбасу, витягла її.
Один із в'язнів, вірмен років двадцяти,
кинувся за собакою. Гестапівець, по�
чувши гамір, вибіг у двір і почав жор�
стоко бити хлопця. Кілька в'язнів всту�
пилися за товариша, котрий встиг вир�
вати шматок шкіряного пальта фа�
шистського офіцера. Той пострілом
впритул убив вірменина і разом із на�
чальником табору Родомським тут же
застрелили чотирьох захисників. Реш�
ту вивезли в табір". Із слів в'язня Си�
рецького табору: "…Когда нас постро�
или в две колонны, подошла машина
"чёрный ворон" и оттуда высадились
45 живых людей, а 5 убитых остались в
машине. Из числа 45 взято каждого
третьего. Расстреливаем за то, гово�
рил переводчик, что один из пяти под�
нял руку на немецкого офицера, когда
тот его бил". 
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"Усі ми маємо усвідомлювати
необхідність діалогу влади та
громади. Адже влада має брати
від людей ідеї, вирішувати
найактуальніші проблеми, звіту�
вати за свої дії. Громадяни ж �
бачити втілення їхніх ідей, відчу�
вати свою захищеність і впливо�
вість. Започаткований нами со�
ціально�науковий проект дозво�
лить за допомогою круглих сто�
лів досягти взаємодії у питаннях
розвитку кожного населеного
пункту", � наголосив під час ві�
тального слова Петро Мельник,
ректор Податкового університе�
ту та кандидат у народні депута�
ти.

Під час засідання учасники
круглого столу обговорили ряд
проблем "третього сектора" �
громадських організацій в Укра�
їні. Серед них � відсутність розу�
міння важливості партнерства з
боку держави; низький рівень

залучення громадян до
організованої громадської
активності; відсутність
економічних передумов та
належних правових засад
діяльності громадських
організацій і недоскона�
лість механізмів реалізації
законів; усталені негативні
стереотипи сприйняття
громадськими організаці�
ями уряду, а урядовцями �
громадських організацій;
надання права громад�
ським організаціям захи�
щати інтереси не тільки
своїх членів, але й суспіль�
них груп; скасування обов'язко�
вих територіальних статусів гро�
мадських організацій та чимало
інших.

Наприкінці зустрічі учасники
круглого столу, прийняли резо�
люцію, якою запропонували:
створити Робочу групу у складі
голів громадських рад, керівни�

ків громадських організацій та
представників органів виконав�
чої влади з метою посилити
вплив громадськості на діяль�
ність органів влади та підвищити
активність громадян; робочій
групі підготувати регламент її ді�
яльності і план дій; щокварталь�
но проводити зустрічі Петра
Мельника з головами громад�

ських рад та активними пред�
ставниками громадських орга�
нізацій Києво�Святошинського
району та Ірпінського регіону з
метою залучення спільноти до
діалогу щодо формування та ре�
алізації державної і регіональної
політики.

Ксенія Палієва
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минуле. 70 років тому Спортивне 

анонс  Футбольний Спорт 
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1 стор.

10 стор.

Політична реклама



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, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:10 Погода
09:15 Дитячий фестиваль

"Змінимо світ на краще"
10:45 Паралімпіада�2012
11:40 Діловий світ
11:50 Погода
11:55 Темний силует
12:05 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
13:05 Паралімпіада�2012. Фут�

бол. Україна � Великобри�
танія

14:35 Погода
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Ближче до народу
15:45 Діловий світ. Агросектор

16:00 Х/ф "Жи�
ве такий хлопець"

17:40 Д/с "Наші". Олексій Приго�
ров, Ілля Кваша

18:10 Справжня Україна
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:35 Паралімпіада�2012. Що�

денник
18:45 Діловий світ
19:00 Агро�News
19:15 Сільрада
19:30 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:20 Країну � народові
21:40 Паралімпіада�2012. Легка

атлетика. Плавання
22:50 Трійка, Кено, Секунда удачі
22:50 Паралімпіада�2012. Легка

атлетика. Плавання
ТРК "ЕРА"
23:30 Підсумки
23:45 Спорт
23:50 Погода
23:55 Х/ф "Епоха честі" 
00:45 Від першої особи

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"
10:20 Т/с "Скліфосовський"

11:25 "Зніміть це негайно"
12:30 "Ілюзія безпеки"
13:40 "Пекельна кухня � 2"
15:15 "Російські сімейні драми"
16:40 "Пробач мені, моя любове"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Багаті теж плачуть"
21:25 Х/ф "Поки ти спав"
23:55 ТСН

05:30 Т/с "Маршрут милосердя"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Бухта зниклих дай�

верів" (1)
12:00 Новини
12:15 Т/с "Бухта зниклих дай�

верів" 
13:15 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
15:15 Програма "Право на

зустріч"
16:15 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 Програма " Про життя"
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці. Неформат
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Вірю"

23:05 Програма "Позаочі"

06:00 М/с "Світ Квесту" (1)
06:10 Т/с "Дєтка" (1)
07:10 Телепузики
07:35 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:50 Т/с "Кремлівські курсанти" (1)
09:50 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:45 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:10 Твою маму!
12:45 Маша та моделі � 2
13:30 Даєш молодь!
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Кремлівські курсанти" (1)
15:55 У ТЕТа мама!
16:30 Королева балу
17:35 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
18:40 Маша та моделі � 2
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Досвідос
20:30 Даєш молодь!
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с "Гра престолів" (2)
23:35 Слава зі Славєком

Славіним
23:45 Дурнєв + 1

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:40 Ділові факти

06:45 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з Оксаною

Соколовою (повтор)
08:45 Факти
09:30 Спорт
09:35 Анекдоти по�українськи
09:55 Т/с "Опери"
12:10 Х/ф "Поцілунок у голову"
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Х/ф "Поцілунок у голову"
15:15 Т/с "Прокурорська пе�

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

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи" 
22:40 Факти. Підсумки дня
22:55 Свобода слова з А. Кулико�

вим

05:55 "Документальний детек�
тив"

06:20 "Все буде добре!"
08:10 "Неймовірна правда про

зірок"
09:50 Х/ф "Не було б щастя" (1)
14:45 "Битва екстрасенсів "
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Куб � 3"
22:00 "Вікна�Новини"

22:40 "Детектор брехні � 2"
23:45 Т/с "Лікар Хаус" (2)

06:00 Очевидець. Найкумедніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найкумедніше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/c "Не родись вродлива"
09:55 Т/c "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/c "Пригоди Джекі Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/c "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/c "Світлофор"
16:55 Т/c "Не родись вродлива"
17:55 Т/c "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї

20:00 Т/c "Закрита школа"
21:05 Т/c "Щасливі разом"
22:05 Т/c "Вороніни"
23:10 Т/c "Короткий курс щасли�

вого життя" (3)

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Пізня дитина Евеліни Бльо�
данс"

13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Катина любов � 2" (1)
21:00 Т/с "Глухар. Повернення" (1)
22:10 Х/ф "Смертельні перего�

ни" (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, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:30 Світло
10:00 Відкриття ХІ сесії Верхов�

ної Ради України VI скли�
кання

11:00 Паралімпіада�2012
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Хай щастить
12:40 Право на захист
13:00 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
14:05 У гостях у Д. Гордона
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)

15:10 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Х/ф "12 стільців" 
17:40 Д/с "Наші". Юлія Калина,

Юлія Артемова
18:05 Справжня Україна
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:35 Паралімпіада�2012. Що�

денник
18:45 Діловий світ
19:00 Літній жарт з І. Христен�

ком
19:30 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Паралімпіада�2012. Легка

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

атлетика. Плавання
ТРК "ЕРА"
23:30 Підсумки
23:45 Спорт
23:50 Погода
23:55 Х/ф "Епоха честі" 
00:45 Від першої особи

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"
10:20 Т/с "Скліфосовський"
11:25 "Зніміть це негайно"
12:30 "Ілюзія безпеки"
13:35 "Пекельна кухня � 2"
15:15 "Російські сімейні драми"
16:40 "Пробач мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Красуня" (2)
23:00 ТСН
23:15 Х/ф "Вітчим" (2)
01:30 Х/ф "Я, божевільний" (3)

05:30 Т/с "Маршрут милосер�
дя"

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

9"
11:10 "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 "Чотири міфи про
здоровий спосіб життя"

17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини
18:10 Т/с"Кровинушка"
19:05 Програма " Про життя"
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці. Неформат
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Вірю"
23:05 Х/ф "Рейдер" (1)
00:50 Х/ф "Рок�зірка"

06:00 М/с "Світ Квесту" (1)
06:10 Т/с "Дєтка" (1)
07:10 Телепузики
07:35 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
09:50 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:45 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:10 Богиня шопінгу
12:45 Маша та моделі � 2
13:30 Даєш молодь!
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:55 У ТЕТа мама!
16:30 Королева балу
17:35 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
18:40 Маша та моделі � 2
19:25 Богиня шопінгу

19:50 Досвідос
20:30 Даєш молодь!
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с "Гра престолів" (2)
23:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)
01:00 Х/ф "Дикуни" (3)

05:10 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Спорт
06:50 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
10:35 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи" 
15:20 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
16:35 Т/с "Опери"
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�3" 

06:00 "Документальний детек�
тив"

06:25 "Усе буде добре!"
08:10 "Неймовірна правда про

зірок"
09:50 "Куб � 3"
11:40 Х/ф "Прилетить раптом

чарівник" (1)
13:50 "Битва екстрасенсів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Фермер шукає дружину � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Вагітна у 16"
23:45 "Дочки�матері"
00:45 Т/с "Лікар Хаус" (2)

06:05 Очевидець. Найкумедніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найкумедніше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/c "Не родись вродлива"
09:55 Т/c "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/c "Пригоди Джекі Чана"
14:40 Kids Time

14:50 Teen Time
14:55 Т/c "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/c "Світлофор"
16:55 Т/c "Не родись вродлива"
17:55 Т/c "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/c "Закрита школа"
21:00 Т/c "Щасливі разом"
22:05 Т/c "Вороніни"
23:10 Т/c "Короткий курс щасли�

вого життя" (3)

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Сімейна таємниця"
13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Катина любов � 2" (1)
21:00 Т/с "Глухар. Повернення" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБПЕРШИЙ 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, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:35 Уряд на зв'язку з громадя�

нами
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:00 Паралімпіада�2012
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Наша пісня
13:10 Погода
13:15 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews

15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Паралімпіада�2012. Легка

атлетика
16:00 Погода
16:05 Х/ф "12 стільців" 
17:25 Євро�2012
18:10 Справжня Україна
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:35 Паралімпіада�2012. Що�

денник
18:45 Діловий світ
19:00 Країну � народові
19:20 Погода
19:30 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Паралімпіада�2012. Легка

атлетика. Плавання
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
22:55 Паралімпіада�2012. Легка

атлетика. Плавання
ТРК "ЕРА"
23:30 Підсумки
23:45 Спорт
23:50 Погода
23:55 Х/ф "Епоха честі" 

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"
10:25 Т/с "Скліфосовський"
11:30 "Зніміть це негайно"
12:35 "Ілюзія безпеки"
13:45 "Пекельна кухня � 2"
15:15 "Російські сімейні драми"
16:40 "Пробач мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "На ножах"
21:30 "Територія обману"
22:50 "Гроші"
00:00 ТСН

05:30 Т/с "Маршрут милосердя"
07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с"Таємниці слідства � 9"
11:10 "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 "Чудеса зцілення"

17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 Програма " Про життя"
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці. Неформат
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Вірю"
23:05 Х/ф "Обитель" (3)

06:00 М/с "Світ Квесту" (1)
06:10 Т/с "Дєтка" (1)
07:10 Телепузики
07:35 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
09:50 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:45 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:10 Богиня шопінгу
12:45 Маша та моделі � 2
13:30 Даєш молодь!
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:55 У ТЕТа мама!
16:30 Королева балу
17:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:40 Маша та моделі � 2
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Досвідос
20:30 Даєш молодь!
20:55 Т/с "Дєтка" (2)

22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с "Гра престолів" (2)
23:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:05 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
10:35 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи" 
15:20 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
16:35 Т/с "Опери"
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

05:45 "Документальний детек�

тив"
06:10 "Усе буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда про

зірок"
09:15 "Фермер шукає дружину � 2"
11:10 Х/ф "Чоловік для життя,

або На шлюб не претен�
дую" (1)

13:50 "Битва екстрасенсів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "МайстерШеф � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф � 2"

06:00 Очевидець. Найкумедні�
ше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найкумедні�

ше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/c "Не родись вродлива"
09:55 Т/c "Татусеві дочки"
13:35 Kids Time
13:40 М/c "Пригоди Джекі Чана"
14:40 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/c "Друзі"
15:50 Teen Time

15:55 Т/c "Світлофор"
16:55 Т/c "Не родись вродлива"
17:55 Т/c "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/c "Закрита школа"
21:00 Т/c "Щасливі разом"
22:05 Т/c "Вороніни"
23:10 Т/c "Короткий курс щас�

ливого життя" (3)

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Глухар. Повернення" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Битва за життя"
13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�

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

ня" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
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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, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:40 Книга.ua
10:05 Здоров'я
11:00 Паралімпіада�2012
12:00 Новини
12:05 Діловий світ
12:15 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:35 Крок до зірок. Євроба�

чення
13:20 Ближче до народу. В. Кі�

кабідзе
14:00 Паралімпіада�2012.

Плавання
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)

15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Баскетбол. Чемпіонат

Європи. Кваліфікація.
Хорватія � Україна

16:50 Х/ф "12 стільців" 
18:10 Справжня Україна
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:35 Паралімпіада�2012. Що�

денник
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Погода
19:30 Паралімпіада�2012.

Плавання
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:20 Досвід
22:35 Трійка, Кено, Максима
22:40 Паралімпіада�2012. Лег�

ка атлетика. Плавання
ТРК "ЕРА"
23:30 Підсумки
23:45 Спорт
23:50 Погода
23:55 Х/ф "Епоха честі" 
00:45 Від першої особи

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"

10:20 Т/с "Скліфосовський"
11:30 "Зніміть це негайно"
12:35 "Ілюзія безпеки"
13:45 "Пекельна кухня � 2"
15:20 "Російські сімейні дра�

ми"
16:40 "Пробач мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Давай, до побачення!"
21:30 "Чотири весілля 2"
23:05 ТСН
23:20 Х/ф "Пейнтбол" (3)

05:30 Т/с "Маршрут милосер�
дя"

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

9"
11:10 "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 "Кохання як кара"
17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини

18:10 Т/с"Кровинушка" (1)
19:05 Програма " Про життя"
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці. Неформат
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Вірю"
23:05 Х/ф "У твоїх очах" (2)
00:55 Х/ф "Пагорб" (2)

06:00 М/с "Світ Квесту" (1)
06:10 Т/с "Дєтка" (1)
07:10 Телепузики
07:35 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
09:50 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:45 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:10 Богиня шопінгу
12:45 Маша та моделі � 2
13:30 Даєш молодь!
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:55 У ТЕТа мама!
16:30 Королева балу
17:35 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:40 Маша та моделі � 2
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Досвідос
20:30 Даєш молодь!
20:55 Т/с "Дєтка" (2)
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с "Гра престолів" (2)

23:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:40 Надто грубо для Ю�туб'а

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Спорт
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
10:35 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи" 
15:20 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
16:35 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Хокей. Континентальна

ліга: ХК "Слован" Братіс�
лава � ХК "Донбас" До�
нецьк

21:15 Т/с "Морські дияволи" 
23:25 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
00:55 Факти. Підсумки дня

05:25 "Документальний детек�
тив"

06:10 "Усе буде добре!"

07:55 "Неймовірна правда про
зірок"

09:35 "Вагітна у 16"
10:40 "Дочки�матері"
11:40 Х/ф "Там, де живе кохан�

ня" (1)
13:50 "Битва екстрасенсів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Зважені та щасливі � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі � 2"
01:00 Т/с "Лікар Хаус" (2)

06:00 Очевидець. Найкумедні�
ше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найкумедні�

ше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/c "Не родись вродли�

ва"
09:55 Т/c "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/c "Пригоди Джекі Ча�

на"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/c "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/c "Світлофор"

16:55 Т/c "Не родись вродли�
ва"

17:55 Т/c "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/c "Закрита школа"
21:00 Т/c "Щасливі разом"
22:05 Т/c "Вороніни"
23:10 Т/c "Короткий курс щас�

ливого життя" (3)

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Глухар. Повернен�

ня" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Російська мама
американця"

13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�

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

ня" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
"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 Тема

дня
06:25, 06:40, 07:15, 07:45 Краї�

на on line
06:30 Заголовки
06:35 Тема дня
06:45 Хазяїн у домі
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний календар
07:20 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
08:15 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:10 Офіційна хроніка
09:15 Погода
09:20 Д/ф "Княгиня�черниця"
09:55 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:00 Паралімпіада�2012
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 "Надвечір'я" з Т. Щерба�

тюк
12:55 Околиця
13:20 Погода

13:25 Паралімпіада�2012. Пла�
вання

15:00 Новини (із сурдоперекла�
дом)

15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Наша пісня
16:05 Х/ф "Надбання республі�

ки"
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:35 Паралімпіада�2012. Що�

денник
18:45 Шляхами України
19:10 After Live (За лаштунками

Шустер�Live)
19:30 Паралімпіада�2012. Пла�

вання
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Шустер�Live.
22:45 Трійка, Кено, Секунда

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

06:00 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"
10:25 Т/с "Скліфосовський"

11:35 "Зніміть це негайно"
12:40 "Ілюзія безпеки"
13:50 "Пекельна кухня � 2"
15:20 "Російські сімейні драми"
16:40 "Пробач мені, моя любо�

ве"
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Добрий вечір � 2"
21:30 Х/ф "Перевізник" (2)
23:30 Х/ф "Морський піхоти�

нець" (2)
01:30 Х/ф "Нітро" (2)

05:30 Т/с "Маршрут милосер�
дя"

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

9"
11:10 "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 "Невідомі діти відо�

мих батьків"

17:00 "Телефон довіри"
18:00 Новини
18:10 "Кровинушка" (1)
19:05 " Про життя"
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці. Неформат
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 "Велика політика з Євге�

нієм Кисельовим"

06:00 М/с "Світ Квесту" (1)
06:10 Т/с "Дєтка" (1)
07:10 Телепузики
07:35 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
11:45 Т/с "Слон і принцеса" (1)
12:10 Богиня шопінгу
12:45 Маша та моделі � 2
13:30 Даєш молодь!
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:55 У ТЕТа тато!
16:30 Королева балу
17:35 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
18:15 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
18:40 Маша та моделі � 2
19:25 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
20:30 Даєш молодь!

20:55 Т/с "Дєтка" (2)
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с "Гра престолів" (2)
23:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Провокатор
10:35 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи" 
15:20 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
16:35 Т/с "Опери"
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

05:20 "Документальний детек�

тив"
05:45 Х/ф "Чоловік для життя,

або На шлюб не претен�
дую" (1)

07:45 Т/с "Дівоча вечірка" (1)
17:40 "Вікна�Новини"
17:50 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика" (1)
20:00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!�5"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!�5"
23:50 "ВусоЛапоХвіст"

06:00 Очевидець. Найкумедні�
ше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найкумедні�

ше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/c "Не родись вродлива"
09:55 Т/c "Татусеві дочки"
13:35 Kids Time
13:40 М/c "Пригоди Джекі Ча�

на"
14:35 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/c "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/c "Світлофор"

16:55 Т/c "Не родись вродлива"
17:50 Т/c "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/c "Закрита школа"
21:00 Т/c "Щасливі разом"
22:05 Т/c "Вороніни"
23:10 Т/c "Короткий курс щас�

ливого життя" (3)

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Інтерни" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Близькі люди Мусліма
Магомаєва"

13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�

на"
20:00 Т/с "Катина любов � 2" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
22:00 Х/ф "Щоденник Бріджет

Джонс" (2)
00:00 Х/ф "Бріджет Джонс: Ме�

жі розумного" (2)

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 Шустер�Live
09:20 Школа юного супер�

агента
09:35 Шустер�Live
10:45 After Live (За лаш�

тунками Шустер�Live)
11:05 Погода
11:10 Паралімпіада�2012
12:10 Фестиваль гумору

"Коблево"
13:40 Погода
13:45 Зелений коридор
14:00 Паралімпіада�2012.

Плавання
14:40 У гостях у Д. Гордона
15:30 Золотий гусак
16:00 Баскетбол. Чемпіо�

нат Європи. Кваліфі�
кація. Україна � Кіпр

17:45 Міжнародні змагання
з конкуру "Донбас�тур"

19:05 Світ атома
19:25 Паралімпіада�2012.

Щоденник

19:35 Паралімпіада�2012.
Плавання

20:50 Мегалот
20:50 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:10 Кабмін: подія тижня
21:20 Україна інноваційна
21:30 Паралімпіада�2012.

Легка атлетика
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
22:55 Паралімпіада�2012.

Легка атлетика
ТРК "ЕРА"
23:30 Твій голос
23:50 Погода
23:55 Ера здоров'я

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

"Хто там?"
10:15 Дісней! "Тімон і Пумба"
11:05 Х/ф "Ворожіння при

свічках"
19:30 ТСН
20:15 "Операція краса�2"
22:00 Х/ф "Обміняйтесь

обручками" (2)

04:40 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

08:55 "Орел та Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:50 Х/ф "Парі на кохан�

ня"
12:45 Х/ф "Коли на південь

відлетять журавлі" (1)
16:55 "Міжнародний фес�

тиваль гумору "Юрма�
ла�2011""

19:00 "Розсміши коміка"
20:00 Подробиці
20:30 Вечір боксу на Інтері

з Віталієм Кличко.
Студія. Гість � Лен�
нокс Льюїс

21:00 "Майдан's"
23:00 "Великий бокс. Віта�

лій Кличко & Мануель
Чарр"

06:00 М/с "Світ Квесту" (1)
06:25 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (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 "Незнайка на

Місяці" (1)
10:45 Дикі та смішні

11:10 Одна за всіх
11:45 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
12:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:50 ТЕТ
13:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:55 Х/ф "Моя суперко�

лишня" (1)
16:55 Королева балу � 2
18:55 Х/ф "Викрутаси" (1)
21:05 Т/с "Вісімдесяті" (1)
22:10 Даєш молодь!
22:35 Слава зі Славеком

Славіним
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)

05:20 Погода
05:25 Факти
05:55 Погода
06:00 Інший футбол
06:30 Козирне життя
07:15 М/ф "Скубі Ду і Піра�

ти, на абордаж!"
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питан�

ня
11:25 Провокатор
12:45 Спорт
12:50 Дивитися всім!
14:00 Х/ф "Американський

ніндзя�4: Повне зни�

щення" 
16:30 Хокей. Континен�

тальна ліга: ХК ЦСКА
Москва � ХК "Донбас"
Донецьк

18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Подвійний

КОПець"
21:20 Х/ф "Останній бой�

скаут" (2)
23:55 Наша Russia

05:05 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:05 Х/ф "Небезпечно
для життя!" (1)

07:45 "Караоке на Майда�
ні"

08:45 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:55 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
11:25 "Зважені та щасли�

ві � 2"
15:55 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�5"
19:00 "Х�Фактор � 3"
21:50 Х/ф "Операція "И" та ін�

ші пригоди Шурика" (1)

05:45 Т/c "Останній акорд"
07:20 Світлі голови

09:00 М/c "Качині історії"
09:35 М/c "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:00 Кабріолето. Краще
11:10 Пікнік
12:05 Новий погляд
13:05 Т/c "Вороніни"
16:15 Х/ф "Вам лист"
19:00 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
20:40 М/ф "Добриня Ми�

китич і Змій Гори�
нич"

22:00 Х/ф "Білявка у зако�
ні"

00:00 Спортрепортер

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

медиків Гаммі" (1)
10:00 М/ф 
10:15 М/ф "Король і я" (1)
12:05 М/ф "Планета скар�

бів" (1)
14:00 "Подаруй собі жит�

тя"
15:15 Х/ф "Вчитель музи�

ки" (1)
17:15 Т/с "Годинник кохан�

ня"
19:15 "КВК"
21:50 Т/с "Надприрод�

не" (2)

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:40 Х/ф "Джек Хантер:
небесна зірка"

09:40 Х/ф "Огарьова, 6"
11:30 "Речовий доказ". От�

руювачі століття
12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Кидали"
15:00 Т/с "УГРО"
19:00 Т/с "Круті береги"
23:00 "Головний свідок"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Ранок з "Україною"
09:25 М/ф "Ну, постри�

вай!"
09:35 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Інтерни" (1)
12:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 8" (1)
14:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
16:10 Т/с "Російська спад�

коємиця" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Російська спад�

коємиця" (1)
21:10 Х/ф "Рівняння з усі�

ма відомими" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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1  вересня 2012 року

Сергій –

молодий

бізнесмен, який

переїхав до

міста з села, і

який нама�

гається забути

про те, що було

в його колиш�

ньому житті. Одного дня він дізнається, що його

колишня кохана Інна померла. Він приїжджає в

село, де раніше жив, і дізнається, що Інна

померла під час пологів, і у нього залишилася

дочка. Тепер дитину виховує сестра Інни,

Марина, яка, як виявляється, теж таємно була

закохана в Сергія.

""Там, де живе кохання"", 
СТБ, четвер, 6 вересня, 11:40

Він розбив їй

серце, вона

розбила йому

голову. Коли

звичайний хлопець

кидає дівчину�

супергероя через її

нескінченні запити,

вона вирішує

використовувати

свої здібності, щоб

перетворити його

життя на пекло…

"Моя суперколишня" 
ТЕТ, неділя, 9 вересня, 12:45 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Популярний в США

рестлер Джон Сіна дебютує

на великому екрані в ролі

морського піхотинця, який

повернувся з війни в Іраку.

Бойові навички стають йому

в нагоді і в мирному житті �

коли його дружину

викрадають, колишній

вояка стає на шлях помсти.

Тепер навряд чи щось

зможе його зупинити.

"Морський піхотинець",
1+1, п'ятниця, 7 вересня, 23:30

Молода

медсестра Марина

володіє

екстрасенсорними

здібностями. Однак

цей дар,

незрозумілий для

коханої людини,

прирікає її на

самотність.

Незабаром Марина

опиняється серед

представників «чаклунської Москви». Власниця

відомого магічного салону намагається

використовувати її здібності у власних цілях.

Але головну свою здібність Марині ще тільки

належить в собі відкрити ...

"Ворожіння при свічках",
1+1, субота, 8 вересня,11:05

Він � безробітний

композитор. Вона �

власниця великої

охоронної фірми. Він �

патологічно інтелігентний,

розсіяний і навіть

безглуздий. Вона �

красива, енергійна

впевнена в собі. Єдина

його дама серця � музика.

Весь  її  час підпоряд�

кований бізнесу. На

турботу про сина і доньку з їхніми  витівкам не

вистачає ні душевних сил, ні часу.  

Та доля приготувала їм зустріч. Як виявилося, з

певними наслідками. 

"Вчитель музики",
К1, субота, 8 вересня,15:15

До бізнесмена

Івана Журбіна

звертається

мати�одиначка

Ірина � їй потрібні

гроші на

операцію дочці.

Бізнесмен обіцяє

допомогти, але

забуває. Відчайдушна жінка продає квартиру та переїздить до

села. Тим часом, брат Журбіна, Петро, підлаштовує

автокатастрофу з метою заволодіти бізнесом Івана. На

щастя, Іван уникає смерті, але сил вистачає тільки для того,

щоб доповзти до будиночка у селі, в якому живе Ірина...

"Коли на південь відлетять журавлі",
ІНТЕР, субота, 8 вересня, 12:45

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:30, 08:55 Погода
06:10 М/ф 
06:25 Світовий рекорд

української пісні
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Гімалаї В. Щербачо�

ва
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Смішний та ще сміш�

ніший
09:25 Хто у домі хазяїн?
09:45 Крок до зірок. Євро�

бачення
10:20 Країну � народові
10:35 Караоке для дорос�

лих
11:30 Ближче до народу
12:05 Шеф�кухар країни
13:00 Золотий гусак
13:25 Х/ф "Калина черво�

на"
15:05 Погода
15:15 Паралімпіада�2012.

Щоденник
15:25 Паралімпіада�2012.

Футбол. Матч за брон�
зу

16:45 Маю честь запроси�
ти

17:30 Діловий світ. Тиж�
день

18:10 Погода
18:15 Фестиваль гумору

"Коблево". Гурт "Фрі�
стайл"

19:35 Фестиваль гумору
"Коблево". Дует "Кро�
лики"

20:30 Ближче до народу
21:00 Підсумки дня
21:10 Офіційна хроніка
21:20 Головний аргумент
21:30 Паралімпіада�2012.

Церемонія закриття
ТРК "ЕРА"
00:30 Погода

06:00 Х/ф "Володарі штор�
му"

08:05 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�заба�

ва"
10:15 Дісней! "Тімон і Пум�

ба"
11:05 Х/ф "Ворожіння при

свічках"
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Х/ф "Моя божевільна

сім'я"
22:20 "Світське життя"
23:20 "ТСН�тиждень"
00:05 Х/ф "Бруклінські ко�

пи" (2)

03:35 Т/с "Дві долі. Нове
життя" 

06:00 "Великий бокс. Віта�
лій Кличко & Мануель
Чарр"

08:50 Д/ф "Кличко"
11:20 Х/ф "Діамантова ру�

ка" (1)
13:30 Т/с "Биття серця" 
17:50 Т/с "Анна Герман" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:05 Т/с "Анна Герман" 
23:15 "Що? Де? Коли? "
00:35 Х/ф "Французька ву�

лиця"

06:00 ТЕТ
06:25 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (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 "Незнайка на

Місяці" (1)
10:45 Х/ф "Немовля на

прогулянці" (1)
12:45 Х/ф "Моя суперко�

лишня" (1)
15:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
16:00 Т/с "Вісімдесяті" (1)
17:00 Х/ф "Викрутаси" (1)
19:00 Містер Трололо
19:55 Даєш молодь!
21:00 Одна за всіх
22:05 Т/с "Вісімдесяті" (1)
23:10 Т/с "Ходячі мерці" (3)
01:10 Дурнєв + 1

06:25 Погода
06:30 Факти
06:45 Погода
06:50 Квартирне питання
07:40 Анекдоти по�україн�

ськи
08:20 Дача
08:50 Дивитися всім!
09:55 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Максимум в Україні
13:50 Наша Russia
14:10 Х/ф "Кохання у вели�

кому місті"
16:05 Х/ф "Подвійний

КОПець"
18:45 Факти тижня з Окса�

ною Соколовою
19:30 Х/ф "Зброя". 
21:25 Х/ф "Останній ге�

рой" (2)
23:30 Х/ф "Останній бой�

скаут" (2)
01:55 Х/ф "Американський

ніндзя�4: Повне зни�
щення"

05:15 "Наші улюблені мульт�
фільми" (1)

06:50 Х/ф "Людина наро�
дилася" (1)

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

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

кохання"
11:10 "Караоке на Майда�

ні"
12:15 "МайстерШеф � 2"
16:05 "Х�Фактор � 3"
19:00 "Битва екстрасенсів"
20:05 Х/ф "Батьківський

інстинкт" (1)
00:15 "Неймовірні історії

кохання"

06:10 Т/c "Останній акорд"
07:00 Світлі голови
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Світлі голови
09:15 М/c "Качині історії"
09:50 М/c "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:15 ЛОЛ
11:55 Т/c "Щасливі разом"
15:00 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
16:45 М/ф "Добриня Мики�

тич і Змій Горинич"
18:05 Х/ф "Білявка у зако�

ні"
20:05 Х/ф "Таксі" (2)
22:00 Х/ф "Білявка в зако�

ні�2"
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Сім" (2)

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Король і я" (1)

09:00 М/с "Пригоди вед�
медиків Гаммі" (1)

10:00 М/ф 
10:10 М/ф "Планета скар�

бів" (1)
12:05 Х/ф "Їх поміняли тіла�

ми" (1)
14:10 Секрети долі
15:10 Т/с "Годинник кохан�

ня"
19:05 "КВК"
21:50 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:30 Т/с "Корабель"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:15 Т/с "Одного разу у
Ростові"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Зухвала га�
строль Домушника

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Т/с "Розкол"
15:00 Т/с "Круті береги"
19:00 Т/с "Каменська � 3"
22:50 Х/ф "Хрещений бать�

ко � 2" (2)

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф "Серце дракона" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 8" (1)
14:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
16:10 Т/с "Бігль" (1)
18:10 Т/с "Інтерни" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Інтерни" (1)
22:15 Ток�шоу "Великий

футбол"
00:15 Т/с "Ментівські вій�

ни � 4" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН

СТБПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
1 вересня виповнюється 10 рочків

Валерію Дмітрієву.

У цей світлий

день батьки та

рідні юного ювіля�

ра бажають йому

здійснення всіх за�

повітних мрій, ус�

пішного навчання та

міцного здоров'я. 

Нехай твоє

життя, Валерію,

буде багатим на радісні моменти та

вірних друзів.
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Правила, яких необхідно 
дотримуватись під час грози

Якщо під час грози ви перебуваєте
вдома, зачиніть всі вікна та двері. 

В приміщенні не повинно бути протя�
гу, який мов магніт притягає кульову
блискавку.

У приватному будинку ні в якому разі
не можна топити піч � блискавка може
проникнути в будинок через димохід.
Тримайтеся подалі від електроприла�
дів, антен, проводів � всі вони притяга�
ють розряд.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, уни�
кайте високих дерев, металевих парка�
нів, стін, біля яких ростуть дерева.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховай�
теся від грози на узвишші. Знайдіть
низькі дерева, що ростуть поряд. Хова�
тися під одиноким високим деревом
небезпечно для життя. Зверніть увагу
на місцевість: якщо на деревах помітні
сліди від потрапляння блискавки, отже,
грунт навколо має високу електропро�
відність, і блискавка б'є туди постійно.
Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш
провідні для розрядів електрики, най�
менше � верба, клен та кущі. 

Якщо ви опинилася в полі, знайдіть
заглиблення в землі. Воно повинне бу�
ти сухим � волога земля сильніше про�
водить електрику. Якщо поблизу немає
сухого заглиблення, сховайтеся в мок�
рій землі, але не лягайте на повний
зріст.

Якщо у вас з собою є парасолька, ні в
якому разі не розкривайте її � в пара�
сольці є металеві прути, які притягають
розряди.

Якщо гроза застала вас під час про�
гулянки на велосипеді чи мотоциклі,
терміново зупиніться. Рухатися небез�
печно. Якщо ви знаходитесь в автомо�
білі, небезпека вам не загрожує. Але не
забудьте зняти з поверхні автомобіля
всі металеві антени, які можуть притя�
гати розряди.

Запам'ятайте: всі електричні при�
лади, зокрема мобільні телефони, є
своєрідними приймачами для кульових
блискавок. Тому ні в якому разі не ко�
ристуйтеся ними під час грози.

Начальник 11�ПДПЧ м. Боярка
капітан служби цивільного захисту

М. О. Осипенко

ЗЗЗЗввввееееррррннннііііттттьььь    ууууввввааааггггуууу ¡ÓˇÍ‡
������������������������ 99991  вересня 2012 року

Додаток 1
до рішення №_________від______

Міський голова__Т. Г. Добрівський

1. Мала архітектурна форма �
невелика споруда декоративно�
го, допоміжного чи іншого приз�
начення, що використовується
для покращення естетичного виг�
ляду громадських місць і міських
об'єктів, організації простору та
доповнює композицію будинків,
будівель, їх комплексів.

До малих архітектурних форм
належать:
• альтанки, павільйони, навіси;
• паркові арки (аркади) і колони
(колонади);
• вуличні вази, вазони і амфори;
• декоративні фонтани і басейни,
штучні паркові водоспади;
• монументальна, декоративна та
ігрова скульптура;
• вуличні меблі (лавки, лави, сто�
ли);
• садово�паркове освітлення, ліх�
тарі;
• сходи, балюстради;
• паркові містки;
• обладнання дитячих ігрових
майданчиків;
• павільйони зупинок громад�
ського транспорту;
• огорожі, ворота, грати;
• меморіальні споруди (надгроб�
ки, стели, обеліски тощо);
• рекламні та інформаційні стен�
ди, дошки, вивіски;
• інші об'єкти, визначені законо�
давством.

2. Тимчасова споруда тор�
говельного, побутового, соці�
ально�культурного чи іншого
призначення для здійснення
підприємницької діяльності
(далі � ТС) � одноповерхова спо�
руда, що виготовляється з по�
легшених конструкцій з ураху�
ванням основних вимог до спо�
руди, визначених технічним рег�
ламентом будівельних виробів,
будівель і споруд, і встановлю�
ється тимчасово, без улаштуван�
ня фундаменту.

1. Особа, яка має намір встановити тимчасову спо�
руду, звертається до виконавчого комітету Боярської
міської ради із відповідною заявою у довільній формі
про можливість розміщення ТС.

Процедура встановлення та перелік документів на
встановлення ТС регламентується Наказом Мініс�
терства регіонального розвитку, будівництва та жит�
лово�комунального господарства України "Про зат�
вердження Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності" № 244
від 21.10.2011 року.

2. Утримання малих архітектурних форм та тимча�
сових споруд у місцях, визначених для проведення за�
гальноміських заходів та ярмарків, проводиться згідно
з вимогами розпоряджень виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради, в яких обов'язково передбача�
ються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єк�
тів благоустрою, укладання угод на вивезення відхо�
дів, забезпечення контролю за організацією постійно�
го прибирання закріплених і прилеглих територій, сво�
єчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для
сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.

3. Біля кожної малої архітектурної форми та тимча�
сової споруди повинно бути зовнішнє штучне освіт�
лення, а також впритул до них покриття вдосконале�
ного типу завширшки: � по всій довжині фасаду (неза�
лежно від конструкції споруди) � 2 м; � з боку вітрини і
службового входу � 1 м; � з боку входу для покупців �
1,5 м.

У разі розміщення малих архітектурних форм та
тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тро�
туару до них з тротуару повинна бути побудована пі�
шохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

4. Біля стаціонарних малих архітектурних форм та
тимчасових споруд повинні бути встановлені не мен�
ше двох урн для збирання твердих побутових відходів,
а також забезпечуватися прибирання прилеглої тери�
торії не менше 10 м. Власник малої архітектурної фор�
ми та тимчасових споруд проводить заходи з озеле�
нення закріпленої для обслуговування території.

5. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані про�
водити (при необхідності, але не менше одного разу
на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітек�
турної форми та тимчасової споруди згідно з паспор�
том, затвердженим Головним управління містобуду�
вання, архітектури та дизайну міського середовища.

6. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди,
які розміщені (встановлені або збудовані) без відпо�
відної, оформленої в установленому порядку дозвіль�
ної документації, з відхиленням від проекту, вважають�
ся самочинно розміщеними малими архітектурними
формами та тимчасовими спорудами і підлягають де�
монтажу за кошти особи, що здійснила встановлення,
у терміни, визначені в приписі КП "Боярське  головне
виробниче управління житлово�комунального госпо�
дарства" Боярської міської ради.

Відповідно до вимог ст. 376 Цивільного кодексу Ук�

раїни нерухоме майно вважається самочинним будів�
ництвом, якщо воно збудовано або будується на зе�
мельній ділянці, що не була відведена для цієї мети
або без належного дозволу чи затвердженого проек�
ту, або з істотними порушеннями будівельних норм і
правил.

7. Якщо особа, що здійснила самовільне встанов�
лення малих архітектурних форм та тимчасових спо�
руд, не здійснила демонтаж у визначені строки, де�
монтаж малих архітектурних форм та тимчасових спо�
руд здійснюється в порядку, передбаченому п. 6.13.8)
цього розділу.

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне
встановлення малих архітектурних форм та тимчасо�
вих споруд, не набуває права власності на них.

8. Забороняється розміщення малих архітектурних
форм та тимчасових споруд у червоних лініях забудо�
ви, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок
зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів,
квітників тощо, крім випадків, прямо передбачених рі�
шеннями виконавчого комітету Боярської міської ра�
ди.

9. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно
встановлених малих архітектурних форм та тимчасо�
вих споруд, власники яких ухиляються від демонтажу
або власники яких не відомі, відновлення благоустрою
на місці самовільного встановлення малих архітектур�
них форм та тимчасових споруд здійснюється КП "Бо�
ярське головне виробниче управління житлово�кому�
нального господарства" Боярської міської ради за
кошти міського бюджету з наступним відшкодуванням
усіх витрат власником малої архітектурної споруди.

10. Рішення про демонтаж самовільно встановле�
них розміщених малих архітектурних форм та тимча�
сових споруд приймається виконавчим комітетом Бо�
ярської міської ради з урахуванням пропозицій орга�
нів, що виявили самовільне розміщення малих архі�
тектурних форм та тимчасових споруд.

11. У разі виявлення самовільно розміщеної малої
архітектурної форми без відповідної оформленої в ус�
тановленому порядку дозвільної документації, або з
частково оформленою дозвільною документацією, КП
"Боярське головне виробниче управління житлово�ко�
мунального господарства" вноситься  Припис (який
оформлюється на фірмовому бланку підприємства,
додаток 3) його власнику з вимогою усунення пору�
шень, шляхом проведення демонтажу цієї споруди
протягом семи робочих днів.

12. Протягом зазначеного терміну власник зо�
бов'язаний, за власний рахунок, здійснити демонтаж
самочинно розміщеної малої архітектурної форми та
провести відновлення порушеного благоустрою на
місці розміщення малої архітектурної форми.

13. У разі невиконання власником вимог припису
КП "Боярське головне виробниче управління житлово�
комунального господарства"  протягом 3 робочих днів
здійснює демонтаж самовільно встановленої малої

архітектурної форми на підставі відповідного рішення
виконавчого комітету Боярської міської ради.

14. Демонтаж самовільно встановлених малих архі�
тектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в
такому порядку:

Комісія у складі представника КП "Боярське го�
ловне виробниче управління житлово�комунального
господарства", представника міліції (за згодою),
особи, яка здійснила самовільне встановлення ма�
лих архітектурних форм та тимчасових споруд (у ра�
зі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду,
огляду та демонтажу малих архітектурних форм та
тимчасових споруд у 3�х примірниках (додаток 4),
який містить:

1) Дату, час, адресу розташування малих архітек�
турних форм та тимчасових споруд і підстави для їх
демонтажу.

2) Прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комі�
сії.

3) Посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні ма�
лих архітектурних форм та тимчасових споруд.

4) Опис малих архітектурних форм та тимчасових
споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність
підключення до мереж електро� та водопостачання)
та перелік візуально виявлених недоліків, пошкод�
жень.

15. Після складання акту демонтажу малих архітек�
турних форм та тимчасових споруд вони опечатуються
та перевозяться на майданчик тимчасового зберіган�
ня, де передаються відповідальній особі під розпис.

16. Відповідальність згідно з законодавством за
збереження малих архітектурних форм та всього май�
на, що знаходиться у таких малих архітектурних фор�
мах при їх демонтажі, транспортуванні до спеціально�
го обладнаних майданчиків та зберіганні несе КП "Бо�
ярське головне виробниче управління житлово�кому�
нального господарства".

17. Демонтовані малі архітектурні форми та тим�
часові споруди повертаються власнику або його
представнику на підставі акта приймання�передачі
після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення,
розвантаження та зберігання малих архітектурних
форм та тимчасових споруд, відновленню благоус�
трою на місці самовільного встановлення малих архі�
тектурних форм та тимчасових споруд згідно з зат�
вердженими тарифами.

18. У разі, якщо протягом шести місяців з дати де�
монтажу від власника або його представника не
надходить заява про повернення демонтованої ма�
лої архітектурної споруди, зазначене майно може
бути реалізоване за ціною, визначеною незалежною
експертною оцінкою. Різниця коштів від реалізації
майна, що перевищує суму, витрачену на роботи з
демонтажу, перевезення, розвантаження та збері�
гання малої архітектурної форми, повертаються
боржнику.

Додаток 2
до рішення №_________від______

Міський голова__________Т.Г. Добрівський

ПОРЯДОК УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

��������… ����	��	!

Ця ситуація підтверджує, що про не�
безпеку завезення інфекції слід пам'ята�
ти завжди. За повідомленням головного
державного санітарного лікаря України,
з 2008 по 2011рік на територію України з
29 країн далекого зарубіжжя та СНД заї�
хало 143 хворих на маля�
рію, у 9 випадках захворю�
вання закінчилося леталь�
но. 

Нині ситуація з малярією
в Україні також залишаєть�
ся нестабільною, про що
свідчать: нестійка ентомо�
логічна та гідротехнічна си�
туація і відсутність вітчиз�
няних дезінфектантів для
регуляції чисельності малярійних кома�
рів та багато інших факторів.

Для недопущення летальних випадків
від тропічної малярії, виникнення місце�
вої малярії та поширення її на території
України громадянам, які повертаються з
ендемічних стосовно малярії країн (пов�
ний перелік їх є в усіх турагентствах Бо�

ярки та Вишневого) необхідно звернути�
ся в кабінет інфекційних захворювань та
стати на диспансерний облік (протягом
трьох років) після приїзду та в разі ви�
никнення лихоманки (будь якого ґенезу)
ці особи підлягають лабораторному
обстеженню на малярію. За результата�
ми перевірки туристичних агентств зро�
зуміло, що більшість громадян, які виїз�
дять за кордон, не надають навіть повної
адреси, тому їх диспансеризація прак�
тично не можлива. Слід пам'ятати, що
нагляд потрібен не медпрацівникам, а
саме вам. Стерті латентні форми пере�
несеного захворювання на малярію в ен�
демічних країнах надалі можуть закінчи�
тись летально (можливі: малярійна ко�
ма � закупорка судин скупченнями ерит�
роцитів, що містять плазмодії, парази�
тарними тромбами; малярійний алгід �
судинний шок, який виникає на тлі тяж�
ких порушень гемодинаміки й метабо�
лізму; гостра ниркова та серцева недос�
татність, набряк легенів, малярійний ге�
патит). Велику небезпеку становлять но�

сії малярійних плазмодіїв,
що викликають чотириден�
ну малярію, навіть за від�
сутності клінічних проявів
хвороби гамонти в крові
можуть виявлятися протя�
гом десятків років.

Хворі та виявлені носії лі�
куються лише в інфекційних
стаціонарах із забезпечен�
ням якісної передстерилі�
заційної обробки та стери�

лізації виробів медичного призначення,
щоб уникнути парентерального зара�
ження малярією.

Бажаємо вам гарного відпочинку та
завжди залишатися здоровими.

О. В. Третяк, 
лікар�епідеміолог 

ДЗ "Києво�Святошинська райСЕС"

Пожежно@рятувальний підрозділ міста Боярка звертається 
до населення з метою попередження нещасних випадків 

при виникненні аномальних природних явищ 

З'ясовано, що особа, яка
захворіла, в травні виїздила в Єги�
пет, де перенесла захворювання в
легкій формі (без лихоманки), а в
серпні знову захворіла (3�денна
малярія). По медичну допомогу
зверталася до лікувальних закла�
дів м. Києва ("Медіком", клінічна
лікарня № 9, військовий шпиталь).
Вдома є дві контактні особи, які не
захворіли. Проведено всі необхідні
протиепідемічні заходи, згідно з
комплексним планом локалізації
та ліквідації вогнища малярії. Пов�
торних випадків захворювання на

малярію не реєструвалося. 

����������� ����������,
	�� ������ ��������: �	�����

Офіційно

В серпні цього року в Боярці зареєстровано випадок захворювання

на малярію викликану P. Vivax
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Наша родина мешкала окремо від
села Пилипчатине. Зразу за селом
починалась Ворошиловградщина
(нині Луганщина). Сім'я не малень�
ка: мати, батько та четверо нас, си�
нів. Найстаршому � 16 років. Батько
був робітником�ремонтником заліз�
ничних колій. У 1941�му його до вій�
ська не взяли, бо вже був старим
для цієї справи. Але ж німці наш регі�
он захопили, і ми були змушені пе�
ребувати на окупованій території.
Тож дізнавшись про евакуацію до Ні�
меччини, батько взяв з собою най�
старшого, Жорку, і пішов з ним у по�
ле. Заховавшись у високих бур'янах,
вони почали копати окоп, щоб було
куди втікати для порятунку від поло�

ну.
Я зі старшим

на три роки бра�
том Іваном но�

сили їм їсти.
Один із нас
чергував
на узвиш�
ші � на
з а л і з �
н и ч н і й
колії, а

д р у �
г и й
шви�
день�

ко ніс торбину з їжею. 
Настав останній день серпня. По�

чалися сильні тумани, які на Донбасі
бувають в усі пори року, але не такі
густі, як вересневі, коли за 3�5 мет�
рів нічого не видно. Навіть в без�
хмарний день не можна виз�
начити, де ж знаходиться
сонце. От в такий день ми
почули поодинокі далекі
постріли гармат та вибухи
снарядів. Так розпочалося
визволення Донбасу.

А вночі постукали у двері.
� "Хто там?"
� "Свої… У вас німці є?
� "Немає…"
� "Тоді відчиніть, ми свої".
Це була група розвідників

з п'яти чоловік, одягнених у
німецьку форму. Довго вони
говорили з матір'ю, аж під
ранок пішли. А коли настав
день, то з'явилася німецька

команда саперів. Вони нищили за�
лізничну колію. До кожної рейки,
довжиною 12,5 метрів, прикладали
вибухівку з детонатором та бікфор�
довим шнуром і підпалювали. Шви�
денько відходили. І так від Попасної
до Артемівська � всі 45 кілометрів!

Через якийсь час в наш двір заїхав
автомобіль. Водій � світловолосий
коротко стрижений чоловік років со�
рока, повний, в чоботях. Одягнений
в німецькі штани та білу трикотажну
сорочку з округлими вирізами на бо�
ках. Поруч нього � косоокий солдат
років 20�ти. Він також у німецькій
формі, але головний убір як у італій�
ців: пілотка з козирком. Цей відразу
взявся до діла: почав ловити наших
курей. Зловить курку, відкрутить го�
лову і кидає на кузов машини. А нам
з Іваном наказав стримувати курей,
щоб не розлітались. Я зараз думаю,

як я не боявся тоді, коли став запе�
речувати йому: "Може вже досить?"
"Італієць" же на те відповів: "Фіг ка�
магад. Фіг курка". Я тоді кличу його в
курятник, там на яйцях сидить квоч�
ка. Він подивився і каже: "Стага"
Розвернувся й пішов до хати, а за
ним і шофер. Ми ж з Іваном підійшли
ближче до автомобіля. То був аме�
риканський Studebekker, з встанов�
леними дугами на кузові, на які був
натягнутий тент. З лівого борту стоя�
ло мішків шість муки, а решту місця
займали німецькі карабіни, накидані
наспіх, як дрова.

В цей час обидва чужинці з ма�
тір'ю виходять із хати. Вони йдуть до
погреба, спускаються сходами
вниз. Бо ж у льоху стоять наші при�
паси: діжка з засоленими огірками,
помідорами та капустою. Пізніше
мати скаже, що дуже сподобалися
"гостям" її соління. Вони нагло сма�
кували і приговорювали: "Гуд, матка,
гуд!" Поки вони там грабували наші
запаси, я запропонував Івану: "Да�
вай візьмемо карабіни і постріляємо
їх". Іван був дуже розсудливим хлоп�
цем, тому подумавши, відповів: "Як�
би точно знати що в тих карабінах є
патрони, бо інакше всіх нас пере�
стріляють". Так старший брат відмо�
вив мене від мого рішучого задуму.
Окупанти вже відступали. Ці ж були
останні, яких ми бачили на рідній
землі. В перші вересневі дні 1943�го
Донбас був звільнений. Мені у ці дні
виповнилося 12 років.

Спогади записала 
Валентина Сіродан

Ленінградський фронт (гене�
рал�лейтенант Л. А. Говоров). 

Волховський фронт (генерал
армії К. А. Мерецьков).

Синявинська наступальна опе�
рація (19 серпня � 10 жовтня 1942 р.).
Мета: прорив блокади Ленінграда.

9 вересня введено в бій третій
ешелон Волховського фронту � 2�а
ударна армія. На початку вересня,
отримавши значні підкріплення
німці фактично зупинили наступ
радянських військ і 6�10 вересня
почали наносити контрудари, а до
20 вересня загнали атакуючі ра�
дянські частини на вузький виступ
від Синявино до Гойтолово.

Перша спроба форсувати Неву
9 вересня через три дні була зупи�
нена Ставкою ВГК "тому що Ленін�
градський фронт виявився не�
спроможним доладно організува�
ти форсування Неви і своїми діями
загубив велику кількість команди�
рів і бійців".

Сталінградський фронт, Пів�
денно�Східний фронт (генерал�
полковник А. І. Єременко).

У вересні йшли жорстокі вулич�
ні бої у місті. Щоб менше дошку�
ляли артилерія і авіація, відстань
до противника скорочували до
15�30 метрів. Солдати часто чули
дихання ворожих вояків. Німці
гірко шуткували: "кухню захопи�
ли, а за спальню б'ємося до цьо�
го часу". 

 Хроніка Великої Вітчизняної війниМИ ВІРИЛИ У ПЕРЕМОГУСпогади

Оголошення

70 років тому

11110000

Закінчувалося літо
1943�го. Німецька оку�
паційна влада повідоми�
ла населення про підго�
товку до евакуації на За�
хід і попередила, що всі
наші домівки будуть спа�
лені, � згадує житель Бо�
ярки Володимир Ілліч
Риндя. Втім, ми вже зна�
ли про перемогу наших
військ у Сталінграді та на
Курській дузі. Ми вірили
у перемогу над німець�
кими загарбниками.

Першим утік із табору Тютчев з
групою вантажників. Потім Сви�
ридовський з Гончаренком. При�
чому, поліцаї, колишні спортсме�
ни, побачивши наміри футболіс�
тів утекти, відійшли в сторону і
зробили вигляд, що нічого не ба�
чать. Пізніше утік Путістін. Це
сталося незадовго перед прихо�
дом Червоної Армії. Після звіль�
нення Києва органи розглядали
футбольні зустрічі як співробіт�
ництво з німцями, тривалий час
гравців київських команд викли�
кали на виснажливі допити і кіль�
ка футболістів потрапили до та�
борів. Та коли письменники роз�
гледіли в цій історії елементи ро�
мантизму і протистояння та ще й
з героїчною загибеллю відомих
спортсменів, минулі події почали
трактувати по�іншому. А покуме�
кавши 20 років над цією подією,
вирішили М. Трусевича, О. Кли�
менка, І. Кузьменка та Н. Корот�
ких нагородити посмертно ме�
даллю "За відвагу". Медаллю "За

бойові заслуги" були нагородже�
ні В. Балакін, М. Гончаренко, 
М. Мельник, М. Путістін, М. Сви�
ридовський і В. Сухарєв. Путістін
не поспішав отримати нагороду,
він у той час був заклопотаний
якимись своїми справами. Це
розцінили як відмову.

До цього часу ходять різного
роду легенди про "матч смерті".
Подейкують навіть, що футболіс�
ти всі були заслані у Київ для ди�
версійної роботи. Та малоймо�
вірно, що футболісти перетвори�
ли матчі з німцями у зброю опо�
ру. Об'єктивно, якщо подумати,
то так воно й було. В той важкий
для киян рік серйозних поразок
Червоної Армії на фронтах роз�
громні перемоги над фашиста�
ми, хай і на футбольному полі,
відроджували дух перемоги, все�
ляли надію, запалювали людей
на боротьбу. Кожного разу, вихо�
дячи на гру з німцями, наша мо�
лодь проявляла неабияку муж�
ність. Адже хто міг дати гарантії,
що роздратовані принизливими
поразками під рев, свист, улюлю�
кання і образливі викрики україн�
ської частини трибун німці не
помстяться звичними для них
методами. І багато хто з україн�
ських гравців таки пережив таке,
що не дай Бог кожному. Причому,
як в окупації, так і після звільнен�
ня Києва. Ми повинні, зобов'яза�
ні, пам'ятати їх всіх, і тих, хто за�
гинув, і тих, хто вижив. Схилімо
перед ними голови. Вічна їм
пам'ять! Слава Україні!!!

Далі не буде
В. Приймаченко, 

голова ГО "Боярське 
Мистецьке Братство"

ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ РІДНИХ ГЕРОЯ
Спеціалізована пошукова група "Корчагінець" Всеукраїнського

благодійного фонду "Пошук" розшукує рідних та близьких Олексан�
дра Олександровича Корнійченка, 1921 р. н., який загинув в перший
день липня 1941 року, на 8�й день Великої Вітчизняної війни, в м. Ру�
жани. 

До цього часу Олександр Олександрович Корнійченко вважався
зниклим безвісти. Це перший боярчанин, який загинув на війні. Його
мати � Прасков'я Андріївна Корнійченко � проживала в с. Будаївка
Київського району (так було записано в смертному медальйоні сол�
дата) за адресою: Кооперативний провулок, 8.

З інформацією звертатися за телефоном 098�440�05�07, за�
питати Володимира Остролуцького � командира спеціалізова�
ної пошукової групи "Корчагінець" Всеукраїнського благодій�
ного фонду "Пошук".   
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Ветерану 

Володимиру Іллічу Ринді,
старожилу Боярки, 

3 вересня виповнюється 

80років. 

Тож щиро вітаємо його
із Днем народження. 

Дякуємо за спогади. 
Бажаємо міцного здоров'я, 

радості та довгих років життя!

Це добре знають
бійці спеціалізова�
ної пошукової групи
"Корчагінець" Все�
українського бла�
годійного фонду
"Пошук" (керів�
ник � Володимир
Остролуцький),
які вирушили за
подарунком до Дня
міста аж в далеку
доскіфську епоху � до
самих кіммерійців! Втім, все по
порядку.

� Про те, що наша група займа�
ється розшуком та перепохован�
ням наших солдатів, які загинули
на фронтах Великої Вітчизняної,
знає багато хто. Але той випадок
ми, мабуть, не забудемо ніколи, �
розповідає член спеціалізованої
пошукової групи "Корчагінець"
боярчанин Олег Остапенко. � То�
го дня ми вирушили на пошуки
чергового солдата. Прибули на
місце, визначили одну сторону,
де стояли німці. Поряд знайшли
дві гільзи � радянську та німець�
ку, почали визначати диспозицію
радянських військ… Аж раптом
апарат загудів якимось дивним

звуком, сповіщаючи про дуже
серйозний "кольоровий" метал.
Почали дуже акуратно та обе�
режно (а раптом � міна?!) копати.
Десь на глибині двох штиків ло�
пата вперлася в щось тверде.
Глечик! Зверху провалений, по�
ряд � кришечка. Засовуємо туди
апарат � дзвенить! Що за чуда�
сія? Глечик піском забитий, але
всередині є щось, що відгукуєть�
ся на металошукач… Таких знахі�

док у нас ще не було.
Тож починаємо
обережно "пере�

сипати" гор�
щик. Дістали
одне кільце,
друге, на
браслети схо�
жі. Прикраси!
А на самому
споді лежали

надзвичайно гострі
(незважаючи на те,

скільки часу в землі про�
лежали: ми ледь не порізали

пальці!) "косметичні" ножики і
якісь пружини. Лише коли діста�

ли їх з глечика, зрозуміли, що це
� прикраси. Звісно ж, патиною
покриті. Пальцями злегка потер�
ли � а вони як зблиснуть! Невже
золото?! Та один із нас швидко
заспокоїв всю команду, яка ледь
"золоту лихоманку" не вхопила:
"Хлопці, а золото не може окис�
люватися…" Стало зрозуміло,
що знайдені прикраси � бронзові.

Пан Олег жестом фокусника
видобуває звідкись щось, у чис�
тий рушник дбайливо загорнуте,
та відкривати не поспішає.

� Приїхавши додому, "зайшли"
в Інтернет, на один із сайтів, на
якому "сидить" вся Європа і де
можна опізнати практично все,
що із землі добуто. "Виклали" фо�

то знайдених прикрас і звернули�
ся з проханням допомогти озна�
чити їх. Буквально в перший же
день надходить відповідь від ар�
хеологів: "Ваша знахідка датуєть�
ся приблизно ХІ�ХVІІІ століттям
до н. е., відноситься до Кишень�
ковської або Комаровської куль�
тури. Але уважно дивіться на кри�
шечку глечика: можливо, ваша
знахідка належить і до більш дав�
ніх часів..."

Звісно, за одними лишень лю�
бительськими фото вік такої зна�
хідки навряд чи можна визначити,
але всі сходяться на тому, що їй �
від трьох до чотирьох тисяч років.
До того ж паралельно пошуківці
почали отримувати пропозиції
щодо продажу знайденого. Але
Володимир Остролуцький та й ін�
ші хлопці були налаштовані рішу�
че: щойно знайшли скарб, вирі�
шили на День міста передати йо�
го до Боярського краєзнавчого
музею.

� Ми хочемо, щоб знайдене не
зникло, не було поховане у чи�
їйсь приватній колекції, а стало
надбанням нашої Боярки, і щоб
наші діти та онуки могли бачити
ці прикраси й цікавилися історі�
єю рідного краю. Тож на День
народження нашого міста готує�
мо подарунок від земляків�кіме�
рівців, які жили ще до скіфів. 
І яких, як вважається, в нашому
регіоні взагалі не було. Але ж
факти � річ вперта. Тож після пе�
редачі запросимо інститут архе�
ології і точно вкажемо місце зна�
хідки. Хай досліджують! Хай роз�
гадують ще одну загадку, підки�
нуту під наші лопати самою істо�
рією…

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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Скарби далеких віків,

дбайливо збережені часом

у товщі земних нашару�

вань… Кого не приваблю�

вали вони в дитинстві, хто

не марив ними в юності,

хто не мріяв про них у

скрутні хвилини… Та ма�

ють ті скарби ще одну �

свою істинну � цінність: іс�

торичну.



� Отже, святкування Дня не�
залежності триває? � запитую
директора районного центру
соціально�психологічної реабі�
літації Ангеліну Лахтадир, яка
захоплено аплодує черговому
виступу юних співачок із Бояр�
ської ЗОШ № 1.

� І це, звісно, також, � захоп�
лено відповідає Ангеліна Мико�
лаївна. � Хоча для цього дитя�
чого свята у нас є і свій власний
привід.

� Тобто? � дивуюся. 
� Справа в тому, � розповідає

Ангеліна Миколаївна, � що "Фонд
громад Приірпіння" (голова
Анастасія Попсуй) оголосив кон�
курс міні�проектів. І ми, тобто
"Жіноча громада" Боярки, його
виграли! Наш проект називався
"Дооблаштування дитячого май�

данчика". От саме відкриттю
оновленого дитячого майданчи�
ка біля Боярського будинку
культури й присвячено наше
свято.

� Ми співпрацюємо виключно з
тими, хто й сам хоче працювати,
� приєднується до розмови пані
Анастасія. � Звісно, дещо з того,
що ви бачите, закупили ми. Але
саме батьки цих дітей встанови�
ли металеві стовпи, на яких кріп�
ляться і гімнастичні кільця, і ка�
нат, та й взагалі допомогли до�

вести наш спільний проект май�
же до логічного завершення.

� Чому "майже"? � Уточнюю.
� Тому, що найближчим часом

тут з'явиться і турнік для наймен�
ших прихильників фіз�
культури, і драбинка з
линви. А в нашій роботі
нам допомагає волон�
тер зі Швеції Малін
Сандстром, яка ще дея�
кий час буде в Україні.
Он бачите, як захоплено
вона фіксує на відеока�
меру наше свято. Ма�
буть, їй також сподоба�
лося… 

Поки ми розмовляли,
малеча активно випро�
бовувала новий спор�
тивний інвентар. І, судя�
чи з усього, він дітям та�
ки сподобався! А коли
розпочалися конкурси з

призами, то особисто мені дове�
лося жалкувати лише про одне:
що мій вік не дозволяє приєдна�
тися до веселої дитячої ватаги і
повернутися до країни дитинс�
тва, країни веселого дитячого
щастя.

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

Час Назва

13�30 "Пірати! Банда невдах" (мультфільм)

15�10 "Лоракс" (мультфільм)

17�00 "Аліса в країні чудес" (фентезі)

19�00 
"Мандри�2: Таємничий острів"

(фентезі)

21�00 "Вуличні танці�2" (мелодрама)

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30
"На гостину до Робінсонів

(мультфільм)

15�10 "Тарбозавр" (мультфільм)

16�50 
"Діти шпигунів�3: Гра закінчена"

(комедія)

18�30 "Месники" (фантастика)

21�10 "Пункт призначення�5" (жахи)

2 вересня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Аджика прийшла до нас із абхазької кухні, де цю пряну пасту

готують надзвичайно гострою і вважають приправою. Цікавий

момент полягає в тому, що на Сході аджику готують без помідо�

рів � туди кладуть червоний перець з сіллю, часник, пряні трави

(зелені й сушені, хмелі�сунелі) та волоський горіх. Однак наші

господині не уявляють справжній рецепт аджики без помідорів,

тому, враховуючи, що ми все ж таки не в Абхазії, пропонуємо

саме "помідорний" рецепт.

Інгредієнти: помідори (бажано трохи перезрілі) � 2,5 кг; яблука �

приблизно 1,5 кг; морква � 1 кг; перець солодкий � 1 кг; перець чилі � 200�

250  г; оцет  9% � 1 склянка; цукор � 1 склянка; сіль � 1/4 склянки; рафінова�

на рослинна олія � 1 склянка; часник � 250�300 г.

Спосіб приготування:
Почистіть моркву, у перця видаліть

хвостики та насіння, яблука очистіть від

шкірки і видаліть серцевинки. Перек�

рутіть всі овочі та яблука через

м'ясорубку. Подрібнені овочі скла�

діть в каструлю й тушкуйте близько

години на маленькому вогні. Десь за

хвилин п'ять до закінчення варіння до�

дайте оцет, цукор, сіль, олію, подрібнений

часник.

Потім все ретельно перемішайте, поваріть ще буквально 5�7 хвилин,

розлийте до пастеризованих банок і закрийте.
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номераРецепт 

УСІ СПІВОЧІ ТАЛАНТИ БОЯРКИ!
УВАГА! 

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: 

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). 

ЗА ПІДТРИМКИ БОЯРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

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

Таку весільну скромність, зок�
рема кількісну, пояснюють ба�
гатьма чинниками. Зокрема, не

бажанням потенційних молодят
ставати на весільний рушничок
саме у високосний рік. Крім того,
спостерігається тенденція до
зниження популярності на офі�
ційні шлюби. Ще одна особли�
вість весільного сезону�2012 �
наречені надають перевагу
скромним весіллям. Помпезні
шлюбні церемонії, які ще років
чотири�п'ять тому були на піку
моди, нині зустрічаються все рід�
ше. 

Відтак ця осінь буде не надто
щедрою на пишні весільні цере�
монії. 

Люди поволі підтягуються до
білосніжної будівлі і вже тут роз�
биваються на дві групи: глядачі
займають місця у холодку, а
учасники гуртуються навколо го�
ловного розпорядника свята �
директора Боярського будинку
культури Тетяни Іванової. Адже
черговість виступів визначаєть�
ся просто перед початком.

Тон задає відома співачка На�
талія Горенко, а далі звучать пісні
у виконанні учасників пісенного
змагання, відбиваючись дзвінко�
голосою луною від стін навко�
лишніх багатоповерхівок і витан�
цьовуючи на чутливих струнах
глядацьких сердець. Звісно, хви�
люються всі, адже найголовні�
ший приз � право виступати на

святковому концерті до Дня міс�
та.

Ось і найурочистіша мить � на�
городження переможців. Най�
більше і вимогливому журі, і гля�
дачам сподобалася пісня "Як у
нас на Україні" у виконанні Валерії
Гоц � учениці 8�го класу Боярської
ЗОШ № 1. В нагороду дівчина от�
римала справжній шквал овацій
і… величезного кавуна на додачу!

Друге місце в комплекті з не
менш смачною динею одного�
лосно віддали Маргариті Лохма�
товій � випускниці музпеду уні�
верситету ім. Б. Грінченка, а нині
� студентці�маркетологу. А тре�
тього місця удостоїлася студен�
тка�еколог ІІ курсу ККМГ АМУ
Наталія Супрунюк.

Та на цьому
сюрпризи Бояр�
ського караоке не
закінчилися. Вис�
тупаючи від імені
журі, заслужений
працівник культури
України, керівник
народного ама�
торського колек�
тиву академічного
співу "Сузір'я" Ал�
ла Бібік відкрила
всім присутнім ве�
лику таємницю:

� Наше сьогод�
нішнє свято закін�

чується, але у всіх вас ще буде
багато�багато можливостей
продемонструвати свій талант і
порадувати боярчан своїм спі�
вом. Оскільки наше журі виріши�
ло саме відсьогодні започатку�
вати новий Боярський проект з
красномовною назвою "Алло, ми
шукаємо таланти!" І ми їх дійсно
будемо і шукати, і відкривати ось
тут, на цьому майданчику, під ци�
ми березами, і саме цей годин�
ник буде віднині лічити не лише
хвилини зіркового часу кожного
з вас, а й ваші перемоги. Тож  до
нових зустрічей, нових пісень,
нових перемог і нових нагород!

Радислав Кокодзей,
фото автора
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Традиційно з прихо�
дом осені розпочина�
ється ще й весільна по�
ра. Так, лише 1 верес�
ня марш Мендельсона
має урочисто пролуна�
ти в боярському РАЦСі
для 12 пар. Щоправда,
як запевняють праців�
ники районного відділу
Державної реєстрації
актів цивільного стану,
2012 рік є не надто бага�
тим на шлюби, а тим паче
помпезні. 

А конкурс караоке,
запланований на 26 сер�
пня на пісенному майдан�
чику біля будинку урочис�
тих подій, таки відбувся!
Щоправда, всі ті, хто прий�
шов до центрального фон�
тану нашого міста в надії
побачити Ігоря Кондратю�
ка, були дещо розчаровані
його відсутністю, але щодо
всього іншого, то пісенне
свято таки вдалося. Тож
маємо надію, що стане во�
но новою доброю традиці�
єю нашого міста…

Центром дитячого
щастя 25 серпня стало
подвір'я Будинку культури
історичної частини нашого
міста. Чого тут тільки не бу�
ло того дня: і дзвінкоголосі
пісні, і цікаві ігри, і солодкі
призи! Навіть для гості
із далекої Швеції знай�
шлося місце…

Тенденції

3 вересня � вихідний день



Перше вересня на радість усіх шко�

лярів, їхніх батьків та вчителів буде яс�

ним та безхмарним. У цей день темпе�

ратура повітря прогріється до +21 гра�

дусу.  Другий день осені буде дещо

теплішим, та водночас синоптики обі�

цяють похмуру погоду. 3�5 вересня

значних погодних коливань не спосте�

рігатиметься. Температура вночі  �

+11...+13, вдень � +21…+24 градусів.

Небо ясне, атмосферний тиск помір�

ний. 6 та 7 вересня будуть дощовими

та похмурими, але відносно теплими

днями: +20 вдень та +12 вночі. Другий

уікенд  вересня також має бути досить

теплим. Відтак перші тижні осені відпо�

відатимуть всім характеристикам цієї

пори року: не надто прохолодні дощі,

осіння свіжість та по�особливому ви�

шукане тепло сонця. 

У перший день вересня астроло�

гічний календар радить городни�

кам займатися збиранням грибів.

А от вже 2�4 вересня бажано про�

водити профілактичні заходи в са�

ду чи на огороді, займатися виріз�

кою непотрібної порості. Наприкін�

ці тижня добре саджати і пересад�

жувати кущі смородини, агрусу та

малини. 5�7 вересня також непога�

ні дні для консервування овочів та

фруктів, посадки тюльпанів та ін�

ших багаторічних квіткових рослин.

Добре у цей час на тривалий тер�

мін заготовлювати коренеплоди.

З 12 вересня  астрологічний кален�

дар радить займатися збором ово�

чів та фруктів для тривалого збері�

гання.
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ОВЕН
Планувати щось у вересні Овнам буде важ�
ко. У програму весь час почнуть втручатися
випадковості і порушуватимуть її. Найчасті�
ше несподівані події будуть мати позитивне
значення. Ігнорувати їх не можна. Це сама
доля коригує життя і роботу.

ТІЛЕЦЬ
У вересні Тільцям краще займатися тим,
що для них вигідно. У цьому випадку вони
не охолонуть і не перестараються. Резуль�
тат виявиться дієвим. Правда, треба мати
на увазі, що плани протягом місяця будуть
кілька разів мінятися. Крім того, необхідна
робота над помилками.

БЛИЗНЮКИ
Постійно прибіднятися і дякувати за допо�
могу Близнюки вміють. У вересні така лінія
поведінки принесе їм масу бонусів. Можна
буде в'їхати в рай на чужих плечах, та ще й
під грім овацій і поздоровлень. Важливо
пам'ятати про підвищений травматизм. У
цей період можливі падіння, травми.

РАК
Раки візьмуться відчайдушно нудьгувати,
тому що нічого важливого в цей період від�
буватися не буде. Щоб зайняти себе, вони
візьмуться за самовдосконалення і додат�
кову освіту. Слід мати на увазі, що все най�
цікавіше відбудеться під час подорожей, у
тому числі й нові знайомства.

ЛЕВ
Леви навчаться розуміти інших людей. І хо�
ча поводитися часом будуть нетактовно,
але почнуть сприймати чужі недоліки менш
критично. На цьому тлі увінчаються успіхом
якісь давні пошуки. Фізична форма пора�
дує. Спортсмени з числа Левів доб'ються
помітних успіхів, щоправда, окрім бігунів,
лижників та інших гонщиків. Сприятливо
пройдуть переговори із зарубіжними пар�
тнерами.

ДІВА
У Дів буде багато роботи і вдалих знахідок.
Правда, діяти доведеться з допомогою
інтриг і наклепів. Такий спосіб продиктують
обставини. Важливо нікому нічого не обіця�
ти і завжди залишатися на боці своїх близь�
ких. На дорогах небезпечно, тому варто по�
силити пильність.

ТЕРЕЗИ
У цей період Терези можуть заплутатися в
подіях, що відбуваються і наробити поми�
лок. На допомогу прийде хтось, хто зіткнув�
ся зі схожими проблемами. Ймовірно, до�
ведеться захищати свої досягнення. Ви мо�
жете фізично опинитися перед зачиненими
дверима. У цей період місяця краще не ко�
ристуватися ліфтами і мати запасний ком�
плект ключів у доступному місці.

СКОРПІОН
Скорпіони у цей період будуть вкрай
неприємні в спілкуванні й шляхетні у вчин�
ках, чим почнуть мучити своїх близьких.
Проте у результаті зуміють зробити вчинок,
за який їм будуть дуже вдячні. Справи на
цей період краще ретельно планувати.

СТРІЛЕЦЬ
Початок вересня принесе Стрільцям нові
професійні звершення. Вийде все, за що
вони візьмуться. Правда, захоплень чекати
не варто. Ніхто нічого не помітить і не зро�
зуміє. Всі будуть зайняті чимось своїм.

КОЗЕРІГ
Козерогів чекає важливий пошук. Вирішен�
ня проблем вони зроблять процесом, пе�
ребираючи варіанти і підшукуючи найбільш
ефективне рішення. Паралельно потрібно
багато говорити, відстоюючи свій автори�
тет. Допомога імовірна лише на початково�
му етапі, тому занадто на неї розраховува�
ти не варто.

ВОДОЛІЙ
Найважче в цей період Водолії будуть до�
лати перешкоди, які раптово з'являтимуть�
ся на шляху, і все�таки продеруться через
цей ліс, кваплячись, нервуючи, здійснюючи
звичні для себе помилки. Пропозицію, яку
Вам зроблять, краще не приймати. Вона
виявиться зовсім не такою вигідною, як
виглядатиме на перший погляд.

РИБИ
Удача не залишить Риб ні на хвилину. І це
незважаючи на те, що різко активізуються
недоброзичливці. Їх пильна увага змусить
Риб підтягнутися й не робити помилок, хо�
ча всяке можливо. В цілому ж авторитет
Риб у цей період помітно зміцниться, і ма�
теріальні результати праці перевершать
очікування.

ГОРОСКОП
1 вересня � 15 вересня

11112222

Цього року Валерик
Волженцев іде у перший
клас. Він дуже довго че�
кав цього дня. Вивчив усі
літери і цифри. І навіть під
час відпочинку з батька�
ми на морі уявляв як сиді�
тиме за партою.

Валерик дуже любить
бігати, стрибати, грати у
рухливі ігри. Він залюбки
малює та допомагає мамі
і тату, а також бабусі з ді�
дусем. Як усі хлопчаки,
любить іграшкові пісто�
летики. Йому подобаєть�
ся їздити в машині, яку
швацько водить його ма�
туся. І мріє, що коли ви�
росте, сам сяде за кермо.

* * *
У наступному номері га�

зети ми підіб'ємо підсумки фотоконкурсу "Дитячі усмішки". Наразі дякуємо
всім боярчанам, які поділилися усмішками своїх малюків з усім містом!

ДИТЯЧІ
УСМІШКИ

Фотоконкурс

Погода

0

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

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
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ПРОДАЮТСЯ КЛУБНЫЕ ЩЕНКИ
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ 

ОТ ХОРОШИХ РАБОЧИХ РОДИТЕЛЕЙ.

3 девочки и 2 мальчика. 

Щенки привиты, имеют клеймо,
документы КСУ, ветпаспорта.

Цвет чепрачный. Возраст 3 мес. 

Цена договорная. 

050-307-17-13, 063-720-91-41.
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