
14 вересня довгоочікувана подія має статися в іс�
торичній частині міста. 

Тут відбудеться відкриття аптеки. Поява цього
об'єкта була вкрай необхідною.

� Жителі цієї частини міста неодноразово порушували
це питання, � розповідає депутат Боярської міської ради
Костянтин Пацьора, який і взявся півроку тому за будів�
ництво аптеки. � Адже, як ви знаєте, наше місто розділяє
залізниця. Тому часом, щоб купити ліки, слід їхати через
переїзд. А це додатковий час, який інколи може коштува�
ти людське життя. Відтак я доклав максимальних зусиль,
аби у найбільш стислі терміни цей проект було реалізова�
но. Від себе хочу подякувати секретарю Боярської міської
ради Дмитру Паливоді та міській організації Партії регіо�
нів за допомогу у прискоренні відкриття аптеки. 

Нове приміщення було добудовано до кафе�магазину,
що знаходиться по вулиці Шевченка, 24 б. Нині ж трива�
ють остаточні приготування до урочистого відкриття зак�
ладу, який відповідатиме всім сучасним вимогам, а голов�
не дозволить жителям історичної частини міста своєчас�
но придбати необхідні ліки.  

Інф. "Боярка�інформ"
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Прийміть найщиріші вітання у День
народження вашого рідного міста.

День народження міста � свято для кожного бо�

ярчанина. У цей день кожен відчуває себе части�

ною великої дружної родини. Саме ви, жителі міс�

та, робите Боярку такою, якою ми її знаємо, бере�

жете її традиції та творите її історію.

Бажаю Боярці  миру, злагоди та процвітання, а

всім боярчанам міцного здоров'я, добробуту,

достатку та успіхів в усіх справах і починаннях.

З повагою, 

народний депутат України 

Петро Мельник 

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Від усього серця вітаю вас 
із великим святом � Днем міста!

Це свято має велике значення для кожного з
вас, адже кожен день народження міста � це чер�
гова сходинка на шляху до його добробуту й про�
цвітання. Усі досягнення міста � результат зусиль і
щоденної праці його мешканців.

Бажаю, щоб ваше місто завжди процвітало. Не�
хай добробут та щастя оселяться в кожному домі,
нехай завжди світяться радістю ваші обличчя.
Будьте завжди здорові та завзяті!

З повагою, 
депутат Київської обласної ради 

Юрій Цікаленко

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!

ГОСПОДАРСЬКА НЕДБАЛІСТЬ
КАРАЄТЬСЯ ШТРАФАМИ 

2 стор.

ПОДАРУНОК ОЛЬГИ ШАТИЛО
ДО ДНЯ МІСТА

10 стор.

СВЯТО КРАСИ НАБЛИЖАЄТЬСЯ, 
АБО ОСТАННІ ПРИГОТУВАННЯ 

ДО БРАЗИЛЬСЬКОГО КАРНАВАЛУ 

В ІСТОРИЧНІЙ 
ЧАСТИНІ МІСТА БУДЕ

ВІДКРИТО АПТЕКУ

11 стор.

14 вересня
10:00 � Зустріч делегацій з

міст�побратимів Боярки

14:00 � 18:00 � Екскурсія для
членів делегацій міст�побра�
тимів визначними місцями Бо�
ярки, Києва та області

15 вересня
11:00 � 15:00 � Виставка�

продаж предметів народного
ужиткового мистецтва. Виїз�
на торгівля. Турніри з шахів,
настільного тенісу, новусу.
Велопарад. Спортивні зма�
гання та показові виступи. Ка�
тання на конях. Конкурси та
розваги. Лунапарк (парк Пе�
ремоги) 

14:00 � 15:00 � Урочистий

прийом гостей Боярки міським
головою (ліцей ім. І. Богуна)

15:00 � 15:30 � Святкова хода
представників організацій, ус�
танов, підприємств та жителів
міста разом із міським голо�
вою та гостями Боярки від лі�
цею ім. І. Богуна по вул. Хре�
щатик до Парку Перемоги
(вул. Хрещатик)

15:30 � Привітання міського
голови та гостей свята. Вру�
чення відзнак та нагородження
Почесних жителів міста (парк
Перемоги)

16:00 � 17:00 � Концертна
програма за участі культурно�
мистецького центру "Сузір'я"

Національного університету
Державної податкової служби
України, м. Ірпінь (парк Пере�
моги)

17:00 � 18:30 � Конкурс "Міс
Боярка�2012" (парк Перемоги)

18:30 � 22:00 � Продовжен�
ня концертної програми за
участі виконавців та творчих
колективів м. Боярка, а також
відомих артистів (парк Пере�
моги)

22:00 � Святковий феєрверк
(парк Перемоги)

22:00 � 23:00 � Дискотека
(парк Перемоги)

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ДО ДНЯ МІСТА БОЯРКА � 2012

З Днем міста!

У номері



� У цій залі зібралася незвичай�
на аудиторія, � говорить дирек�
тор закладу Надія Скакодуб, від�
криваючи захід. � Мені приємно
бачити тут вас, членів громад�
ської організації "Родина 7�я" зі
своїми дітками. І на зустріч із ва�
ми приїхав також багатодітний
батько, депутат Київської облас�
ної ради, член Партії регіонів
Юрій Цікаленко.

� Мені добре відомі проблеми,
з якими зустрічається кожна ба�
гатодітна родина. Бо я і сам щас�
ливий батько чотирьох діток, яких
нам із дружиною послав Господь.
А сьогодні я хочу поспілкуватися
з вами, щоб ви розповіли мені
про вашу організацію. І якусь час�
тину проблем ми разом із вами
вирішимо.

Голова організації Тетяна Ко�
вальчук розповіла про започат�
кований проект "Мальовнича
Україна для дітей", завдяки якому
діти з багатодітних родин отри�

мають змогу доторкнутися до іс�
торико�культурних надбань на�
шого народу та відвідати визнач�
ні місця України. 

У свою чергу, Юрій Цікаленко
висловив бажання долучитися до
реалізації цього проекту. Тож те�
пер члени організації вже плану�
ють майбутні екскурсії.

Не обійшлося того дня і без
приємних несподіванок. Серед
присутніх багатодітних матусь
була і жителька Чабанів Наталія
Лагута. Вона почула ім'я Юрія Ці�
каленка і попросила слова. Як
виявилося, Юрій Володимиро�
вич у відповідь на письмове
звернення від пані Наталії вже
кілька разів надавав допомогу на
лікування її сина, одного з двох
близнюків, Антона Нитюка, хво�
рого на ДЦП. 

� Мені дуже приємно бачити
вас тут, дорогий Юрію Володи�
мировичу і познайомитися із ва�
ми особисто. Адже ви вже декіль�

ка разів через своїх представни�
ків надавали допомогу на реабі�
літацію Антона. Щиро дякую вам
за добре серце та чуйність. Не�
хай Господь оберігає і Вас, і вашу
родину.

Юні глядачі та їхні батьки щед�
рими оплесками вітали своїх од�
нолітків � вихованців "Оберегу",
котрі зі святкової сцени дарува�
ли свої пісні � Аню Савчук, Аліну
Солоненко та вихованку Бояр�
ського будинку культури, дівчин�
ку з багатодітної родини Валерію
Гоц.

Малеча радо спілкувалася з
гостями та між собою. Приємним
завершенням свята стало вру�
чення подарунків � наборів кан�
целярського приладдя та солод�
кий стіл, під час якого батьки із
задоволенням спілкувалися з
Юрієм Цікаленком.

Тетяна Зубкова,
фото автора

92 % багатоквартирних будинків міста підготовлені до

опалювального сезону, 110 будинків мають

оформлені протоколи готовності, які підписані представниками

теплопостачальної організації КП "Києво�Святошинська тепло�

мережа" КОР. 

Загублений атестат про середню освіту (№ 906451), виданий Боярською
СШ № 2 на ім'я Бортніченко Олени Петрівни 1982 року, вважати недійсним.

Комунальне підприємство "Боярка�Водоканал" 
запрошує на постійну роботу:

� головного енергетика;
� бухгалтера 2�ї категорії по розрахунках із населенням
відділу збуту;
� електрогазозварника 4, 5 розрядів;
� водіїв 1 та 2 категорій (вантажний автомобіль);
� машиністів КНС. 

Телефони для довідок: 

46966 � відділ кадрів, 41753 � приймальня.
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� Ми почали зводити паркан в
межах, які нам погоджені для
церкви. Акт на земельну ділян�

ку, на якій збудований наш
храм, був виданий ще в 2001
році тогочасним міським голо�
вою Боярки Анатолієм Білю�
ком, � розповідає настоятель
храму Покрови Пресвятої Бо�
рогодиці отець Димитрій. � У
перспективі поблизу діючого
храму буде збудовано дво�
престольний собор, який стане
окрасою центральної частини

міста. 
До речі, як повідомив голов�

ний спеціаліст з питань архітек�
тури Боярської міської ради,
наразі готується документація,
яка буде передана до проек�
тного інституту для виготов�
лення детального плану тери�
торії центральної частини міста
Боярки. 

Інф. "Боярка�інформ"

Цифра номера

Нещодавно на телефон гаря�
чої лінії ГФ "Боярська Варта"
надійшов дзвінок. Особа, яка
зателефонувала, повідомила,
що до лісу, поблизу міського
кладовища, було вивезено
значні кучугури сміття та при�
сипано їх землею. 

Керівник громадського фор�
мування Олег Новохацький од�

разу відреагував на звернення
та спільно з провідним інжене�
ром із благоустрою КП "БГВУЖКГ"
Миколою Опанасюком виїхав
на місце, де справді були вияв�
лені насипи землі неподалік
міського цвинтаря. 

� Нещодавно ми завітали до
представника районного КП,
яке досі займається обслуго�
вуванням міського кладовища,
та поінформували його про не�
обхідність укладання договору
на вивезення сміття, � розпові�
дає Олег Новохацький. � Крім

того, ми в усній формі
зробили попередження
щодо засміченості те�
риторії. Пройшло не так
багато часу, і ось , будь
ласка, "гарні господар�
ники" подбали про чис�
тоту території, яку обс�
луговують. Наразі з'яви�
лися ці насипи. Безпе�
речно, ми будемо реа�
гувати на таку не�
дбалість. Вже складено

протокол на керівництво під�
приємства. Документ най�
ближчим часом розглядати�
меться на адміністративній ко�
місії. Як відомо, на порушників
правил благоустрою чекають
штрафні санкції. Кажуть, ро�
зумні вчаться на чужих помил�
ках, тож сподіваюся, що керів�
ники інших підприємств сер�
йозніше поставляться до важ�
ливого питання � дотримання
правил благоустрою міста. 

Віктор Остапенко
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Міський голова дав доручення
створити іформативні бригади.
Головним їх завданням є донесен�
ня до жителів Боярки інформації
щодо роздільного збору сміття та
правил благоустрою міста. 

� Ми маємо змінити стереоти�
пи. Боярчани повинні звикнути до
того, що за вивіз сміття необхідно
платити. Сьогодні це питання є
найбільш актуальним для приват�
ного сектора. Тому свою діяль�
ність мають активізувати як кому�
нальники, так і представники гро�
мадського формування "Боярська
Варта". Зовнішній вигляд міста є
пріоритетом у нашій роботі, � заз�
начив Тарас Григорович.

5 вересня мер
Боярки Тарас Добрів�
ський провів нараду, в
якій взяли участь заступ�
ники міського голови та
керівники комунальних
підприємств міста. Го�
ловні питання, які пору�
шувалися під час зустрі�
чі, стосувалися пробле�
ми вивезення сміття та
налагодження систем�
ної, скоординованої ро�
боти комунальних служб

міста. 
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Прийом громадян України, іно�
земців та осіб без громадянства
здійснюється в години прийому в
Києво�Святошинському районно�
му відділі УДМС України в Київській
області за адресами: м. Боярка,
вул. Хрещатик, 88 (тел.: (04598)47�
064; (04598)47�065; 044�406�36�
07) та м. Вишневе, вул. Балукова,
22, (тел. (04598)51�688.
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 10.00 до 19.00
Четвер: неприйомний день  
П'ятниця: з 10.00 до 19.00
Субота: з 9.00 до 13.00
Обідня перерва: з 13.00 до 13.45
Неділя, понеділок: вихідні дні.

Для зручності громадян та на�
лежної організації здійснення
зазначених функцій працівника�
ми районного відділу в середу
проводиться прийом відпові�
дальних осіб житлових органів,
міських, селищних та сільських
рад, представників підприємств,
установ, організацій та юридич�
них осіб.      

Начальник Києво�Святошин�
ського РВ УДМС України в Київ�
ській області Сіманько Ігор Олек�
сандрович здійснює прийом гро�
мадян, законних представників та
юридичних осіб з питань, що нале�
жать до компетенції відділу.

На подвір'ї храму
Покрови Пресвятої Бого�
родиці, що в центральній
частині міста, почалися бу�
дівельні роботи. 

На шпальтах нашої
газети ми вже неодноразо�
во порушували питання про
несанкціоноване вивезен�
ня сміття. На жаль, попри
всю роз'яснювальну робо�
ту, яку проводять як пред�
ставники ГФ "Боярська
Варта", так і співвласники
комунального підприємс�
тва "Боярське головне ви�
робниче управління ЖКГ",
подібні випадки досі не
вдалося викорінити. 

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
Чергова 24 сесія

РІШЕННЯ № 24/1113
від 06 вересня 2012 року м. Боярка

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2012 року

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 п. а ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні, Бюджетним Кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами від 29.04.2004 р.
№ 549 та від 17.05.2002 р. № 659), заслухавши інформацію завідувача фінансово�
економічним відділом про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року, та
враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, соціально�
економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків, Боярська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2012 р.
�по доходах у сумі 22 364,6 тис. грн, а саме: 
� загальний фонд � 17 206,2 тис. грн, в т. ч. субвенції з держбюджету � 570,0 тис. грн;
� спеціальний фонд � 5158,4 тис. грн, в т. ч.:
� бюджет розвитку � 2589,5 тис. грн. 
�субвенції з держбюджету � 1060,8 тис. грн.
� по видатках у сумі 21 579,2 тис. грн, в т.ч.:
� загальний фонд � 17 900,00 тис. грн, 
� спеціальний фонд � 3 679,2 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку � 1 816,9 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з

питань фінансів, бюджету, соціально�економічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв'язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Тепла і затишна атмо�
сфера панувала на свят�
ковому заході, що відбув�
ся 7 вересня у Центрі
творчості молоді "Оберіг"
для багатодітних родин
Києво�Святошинського
району з нагоди початку
нового навчального року.
Організували свято Ната�
лія Костина і Тетяна Ко�
вальчук, керівники двох
громадських організацій:
"Молоді регіони" та "Ро�
дина � 7�я". А кандидат в
народні депутати України
Юрій Цікаленко додав до
свята його неодмінні ат�
рибути � подарунки та со�
лодкий стіл.
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Розпочалося святкування Дня знань з гімну й

підняття прапора, вшанування тих, хто полишив

цей світ, зробивши свій внесок у розвиток нав�

чального закладу.

Гордість Податкового університету � представ�

ники військової кафедри, студентського ректо�

рату і наукового товариства студентів і курсантів,

стипендіати, лауреати пройшли біговими доріж�

ками стадіону, представляючи факультети: юри�

дичний, економіки та оподаткування, фінансів та

банківської справи, обліково�економічний, а та�

кож Київський фінансово�економічний коледж.

Унікальним у структурі навчального закладу є

факультет підготовки, перепідготовки та підви�

щення кваліфікації працівників податкової міліції,

який готує кадри для Головного управління по�

даткової міліції Державної податкової служби Ук�

раїни. Цього дня курсанти факультету податкової

міліції під час показових виступів продемонстру�

вали високий рівень підготовки майбутніх офіце�

рів � не лише теоретичної, але й практичної.

Приємною новиною стало і те, що студенти й

викладачі Податкового університету брали актив�

ну участь у проведенні футбольних змагань "ЄВ�

РО�2012" � були волонтерами у Києві, допомага�

ючи іноземцям у вирішенні нагальних питань, та

стюардами у місті Ірпінь, супроводжуючи всюди

гостей, які проживали у гуртожитках університе�

ту.

Присутні ознайомилися і з перспективами

розвитку спорту в університеті, найкращий прик�

лад яких � спортсмени, котрі власними працею і

здібностями неодноразово здобували і здобува�

ють перемоги на різноманітних змаганнях � у

чемпіонатах України та світу, Олімпійських іграх,

протистояннях між навчальними закладами то�

що.

Сльози радості і приємний щем у серці викли�

кало вручення символічного студентського квит�

ка старшокурсниками першокурсникам і клятва

першокурсника � зачитана на сцені і повторена

на трибунах багатосотенним відлунням, і сту�

дентський гімн "Гаудеамус", виконаний сузірча�

нами разом з усіма присутніми � усіма, хто був, є

чи стане студентами.

Завершив урочистості Культурно�мистецький

центр "Сузір'я", який зачарував присутніх своєю

концертною програмою. Народний ансамбль

бального танцю, народний ансамбль пісні і тан�

цю, духовий оркестр, ансамбль барабанщиць в

яскравому вбранні захопили душі й серця енер�

гійними танцями та щирими піснями.
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Третього вересня у Національному уні�
верситеті державної податкової служби Укра�
їни відбулися урочистості з нагоди святкуван�
ня 90�річчя з дня створення навчального зак�
ладу та Дня знань. На стадіоні спортивного
комплексу університету зібралися студенти
всіх курсів та факультетів, батьки та рідні,
почесні гості та просто жителі Приірпіння, Ки�
єво�Святошинсього району та, зокрема, Бо�
ярки, яких щиро вітали народні артисти Украї�
ни Наталія Бучинська та Оксана Білозір. Усіх
радо зустрічав ректор Податкового універси�
тету � Петро Мельник, який очолює навчаль�
ний заклад більше 20 років. "Крокуючи у май�
бутнє, колектив визначає перед собою амбіт�
ну мету � стати не лише кращим університе�
том у державі, але й увійти до числа провід�
них університетів світу. Для цього у нас є дос�
від, знання, прагнення та безмежна відда�
ність обраній справі", � сказав ректор Петро
Мельник у вітальному слові. 

Політична реклама

Як розповіла ди�
ректор Будинку куль�
тури Тетяна Іванова,
вже десять років ста�
рі колонки не функці�
онують. Тому онов�
лення бювету є спра�
вою дуже корисною
для жителів історич�
ної частини міста. 

� Ми намагаємо�
ся постійно реагу�
вати на ті пробле�
ми, які є актуальни�

ми для жителів регіо�
ну, і зокрема, Бояр�
ки, � коментує захід
народний депутат
Петро Мельник, за
ініціативи та під�
примки якого від�
бувалося оновлен�
ня бювету. � Багато
проблемних питань
хвилює жителів са�
ме історичної час�
тини Боярки. Тому я

зі свого боку намагаюся активно до�
лучатися до їх вирішення. Так, не�
щодавно за моєї ініціативи було об�
лаштовано проблемні ділянки вули�
ці Кібенка, що також знаходиться в
історичній частині міста. І хочу за�
певними, що робота щодо вирішен�
ня таких питань буде продовжувати�
ся і надалі.
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5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудин�
кової територій житлової та громадської забудови.

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови
здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території
відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил
забудови м. Боярка, цих Правил, а також встановлених державних
стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинко�
вої території багатоквартирного житлового будинку, належних до
нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього
будинку або підприємством, установою чи організацією, з яким
балансоутримувачем укладено відповідний договір про утриман�
ня та благоустрій прибудинкової території.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власни�
ком або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач при�
садибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом
місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання
території загального користування, прилеглої до його присадиб�
ної ділянки.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені жит�
лові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, виз�
наченому законодавством, передані в комунальну власність як
безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування.

5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм влас�
ності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняєть�
ся створювати звалища та скидати сміття на прибудинкові тери�
торії, у балки, лісосмуги, уздовж доріг та інші непередбачені для

цього місця.
5.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, ме�

ханізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати
їх, таким чином, що заважає руху спеціальних машин "швидкої до�
помоги", пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також са�
мовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного,
вантажного і громадського транспорту на прибудинкових терито�
ріях, територіях, прилеглих до житлової та громадської забудови,
гаражів, автостоянок тощо. Забороняється здійснювати стоянку
автомобілів із працюючим двигуном ближче 15�ти метрів від вікон
та дверей житлових будинків, лікарень, шкіл та інших установ.

5.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення на прибу�
динкових територіях, територіях житлової та громадської забудо�
ви будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та
ін.), будівельного сміття та відходів, які повинні бути прибрані у
строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

5.3.8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових
територіях.

5.3.9. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових
територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів виз�
начаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового
фонду і узгоджуються з УЖКГ, санітарно�епідеміологічною служ�
бою, суб'єктом господарювання, що здійснює вивіз відходів. Міс�
ця (майданчики) обладнуються твердим покриттям. До цих місць
(майданчиків) забезпечується вільний проїзд. Забороняється
розміщення будь якого транспорту в межах проїзду до місця (май�
данчика) для розміщення контейнерів.

Того дня поблизу міського бу�
динку культури зібралася активна
молодь � волонтери, які вирішили
зробити добру справу � облаштувати
бювет, що знаходиться біля закладу.
Молоді люди у накидках з написом
"Під патронатом Петра Мельника"
дружно займалися облаштуванням
бювету � фарбували лавочки та ме�
талеву конструкцію. Фінальним
акордом оновлення стане встанов�

лення двох нових колонок. 

ВИТЯГ
З ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОЯРКА, ЗАТВЕРДЖЕНИХ РІШЕННЯМ БОЯРСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ № 14/701 ВІД 24.11.2011 РОКУ

Першим до боярчан звернувся
Петро Мельник. У своєму виступі він
розповів про результати своєї депу�
татської роботи. Так, Петро Володи�
мирович є автором багатьох важли�
вих законопроектів, які були прий�
няті Верховною Радою України. Крім
того, за ініціативи та підтримки на�
родного депутата Києво�Святошин�
ський район та, зокрема, Боярка от�
римали значні кошти для вирішення
нагальних проблем � придбання су�
часного медичного обладнання, ре�
монт доріг та інші. Також Петро Во�
лодимирович зазначив, що й надалі
буде допомагати Боярці. Так, нині
він готовий підтримати пристолич�
ний населений пункт в прагненні от�
римати статус міста обласного під�
порядкування. Цей крок дозволить
Боярці стати більш фінансово само�
достатньою, а отже надасть більше
можливостей для вирішення нагаль�
них проблем. 

Після завершення виступу Петра
Володимировича, всі охочі учасники
мали змогу поставити народному

депутату запитання. 
Здебільшого боярчан хвилювали

проблеми комунальні. Зокрема, про
доцільність та процедуру створення
ОСББ, про можливості покращення
рівня життя соціально незахищених
категорій населення тощо. Крім то�
го, народний депутат звернув увагу
присутніх на те, що в місті працюють
його громадські приймальні, куди
боярчани можуть звертатися, щоб
отримати кваліфіковану юридичну
консультацію. 

Активними учасниками діалогу з
жителями міста також стали міський
голова Боярки Тарас Добрівський та
в. о. директора КП "БГВУЖКГ" Сер�
гій Музика, які відповідали на ті за�

питання, що безпосередньо стосу�
валися життєдіяльності Боярки.

Протягом наступного тижня у місті
відбулося ще декілька зустрічей на�
родного депутата із жителями міста. 

� Такі зустрічі в Боярці я проводжу
не вперше, � зазначив Петро Воло�
димирович. � Приємно, що боярча�
ни щоразу активно беруть в них
участь. Це говорить про те, що вони
дійсно потрібні. А з огляду на ту кіль�
кість запитань, яку приготували жи�
телі міста до представників влади,
такий діалог є дуже корисним для
всіх. Зі свого боку спробую виріши�
ти ті проблеми, які сьогодні є стра�
тегічно важливими для життя Бояр�
ки. 

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

31 серпня депутат Верхов�
ної Ради України Петро Мельник
зустрівся з жителями Боярки. Та�
кож учасниками зустрічі стали
міський голова Тарас Добрівський
та представники комунальних під�
приємств міста. 

Політична реклама

Зверніть увагу



Наша сьогоднішня розповідь �
про звичайну жінку, люблячу

дружину, турботливу матусю,
мудрого вчителя й одного із
старожилів нашого міста. Наша
розповідь � про вчительку по�
чаткових класів Владиславу
Войцехівну Вільчинську, яку де�
кілька поколінь боярчан навіть
зараз називають не інакше як

"миротворцем" за своєю суттю
й "адвокатом для всіх, крім се�
бе"...

А поки що � затишне електричне
світло над столом ошатного ма�
ленького будиночка про вулиці
Миру, і фото на обідньому столі, і
тихий голос (бо ж мама вже спочи�
вають!) Нелі � доньки Владислави
Войцехівни. І спогади, які змушу�

ють час змінити
напрям відліку…   

Шляхетність
як… ознака 

неблаго�
надійності

Н а р о д и л а с я
Владислава Вой�
цехівна Вільчин�
ська 14 січня
1915 року у м. Ко�
зятин. Батько �
п о л я к � с и р о т а ,
єдиним багатс�
твом і величез�
ним талантом

якого було… тонке, якесь фан�
тастичне відчуття й розуміння
землі. "Пану Войцеху було
достатньо просто понюхати
грудку землі, щоб безпомил�
ково визначити, що саме час
сіяти", � ще довго після від'їз�
ду молодої родини згадували
сусіди. Зате мати Влади Віль�
чинської мала дворянське по�

ходження...
Саме воно стало причиною

постійних переслідувань роди�
ни з боку радянської влади.
Три брати й батько Владисла�
ви Войцехівни були звинуваче�
ні в польському націоналізмі й
репресовані. Втім, на цьому
переслідування не закінчили�
ся…

А поки що юна дівчина шукає
свій шлях в цьому збуреному
історичними подіями житті.
Після закінчення педагогічного
технікуму, який знаходився у
провулку Рильського в Києві,
Владислава Вільчинська вик�
ладає в школах Бердичева та
Козятина. Й навіть не здогаду�
ється про те, які випробування
готує для неї доля.

…Позаду � голодомор 33�го,
за вікном � 1937 рік. Країна
принишкла, пригнічена хвилею
репресій, яка котилася, вири�
ваючи з життя цілі сім'ї. Одно�
го вечора (вже стемніло) у вік�
но почувся ледь чутний стукіт.
Владислава Вільчинська від�
криває двері. На порозі � сек�
ретар комсомольської органі�
зації району:

� Владиславо Войцехівно,
ось путівка. Ні, не в санаторій:
на роботу. В Кокчетавську об�
ласть північного Казахстану.
Негайно збирайтеся. До ранку
вас не повинно бути в місті…

Вночі по молоду вчительку
прийшли. Але дома вже нікого
не було… Так в 1937�му році
вона опинилася в далекому
Казахстані. Де й перебувала

під час війни, терплячи стра�
шенні нестатки, голод та хо�
лод.

А в зворотній шлях панну
Владиславу покликали дві
звістки: звільнення Києва та
хвороба матері. Місяць доби�
ралася з Казахстану до Києва:
на слизьких від дощової води
дахах теплушок, щомиті ризи�
куючи бути скинутою під коле�
са поривом вітру. Коли приїха�
ла, мама ще була жива… 

Боярка

� Після повернення з Казах�
стану, � розповідає Неля Олек�
сандрівна, �  мамі запропону�
вали два місця роботи: школу
в районі Михайлівської площі у
Києві або 18�ту залізничну
школу в Боярці. Зачарована
надзвичайною красою малень�
кого затишного скверика (на
місці нинішнього пам'ятника 
В. І. Леніну) та білопінними
каштанами боярського Хреща�
тика, мама вирішує залишити�
ся в Боярці. Так, у 1947 році
вона стає вчителькою початко�
вих класів нинішньої Боярської
ЗОШ № 2, в якій і пропрацюва�
ла до 1970�го року. Тут вона
познайомилася з моїм бать�
ком, тут народилася я…

Дійсно, саме на боярському
Хрещатику зустріла Владисла�
ва Войцехівна свою долю. На
той час завпед дитячого бу�
динку Олександр Тихонович
Кабанець самотужки вихову�
вав двох дітей і намагався за�
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До Дня міста журналісти нашого видання спробували з'ясувати, хто ж із жителів Боярки

за віком є найповажнішим. У цьому питанні нам допомогли працівники районного управ�

ління Пенсійного Фонду України, які за допомогою своєї бази данних встановили, що це Вла�

дислава Войцехівна Вільчинська, якій 14 січня виповнинося 97 років. Утім, побутує думка, що

серед боярчан є й більш літні старожили. Та в одному можна бути певним: героїня нашої роз�

повіді справді є однією із найповажніших жительок міста. Адже усе своє життя Владислава

Войцехівна присвятила навчанню дітей. Уявляєте скільки поколінь боярчан виховала ця жінка!  

Є серед нас люди, про яких

все життя згадуєш з надзвичай�

ною теплотою й величезною вдяч�

ністю. Але розповідати про них

надзвичайно… важко. Тому що їх�

ня біографія є часточкою біографії

рідної землі, Батьківщини, а їхнє

життя має десятки продовжень в

життях цілих поколінь… 

Традиційно День народ�
ження � це свято, коли прига�
дують найбільш знакові мо�
менти попереднього року
життя. Як наша Боярка про�
жила цей рік? Пригадаємо ра�
зом найвизначніші події. 

Портрет

У місті відкрито меморіальні дошки видат�
ному літературознавцю Володимиру П'яно�
ву та видатному вченому Віталію Чишку. 

За кошти міського бюджету придбано два
сімттєвози. Боярські комунальники готу�
ються до самостійного вивезення сміття з
міста. 

Жовтень  2011

На будівлі урочистих подій встановлено
музичний годинник, який з того часу дзвінко
сповіщає боярчан та гостей міста про лік часу.

Вперше за останні 24 роки рівень на�
роджуваності в місті перевищив смерт�
ність.

Січень 2012

Березень 2012

Листопад 2011

Грудень 2011

Міське комунальне підприємство розпо�
чало самостійний вивіз сміття з міста.

У Боярці відкрито меморіальну дошку ве�
ликому композитору Миколі Лисенку.

Територія сучасної Боярки
була заселена здавна. Побли�
зу міста виявлено поселення
скіфських часів (8�7 ст. до 
н. е.). Початком 16 ст. датуєть�
ся перша згадка про с. Горо�
дище�Будаївка на цій терито�
рії. У зв'язку з будівництвом у
60�х роках
ХІХ ст. заліз�
ничної колії
Київ�Фастів,
що проходи�
ла поблизу
села, тут ви�
никла заліз�
нична стан�
ція Боярка,
довкола якої
згодом роз�
почалося бу�
д і в н и ц т в о
дачного се�
лища. Від
80�х років 

19 ст. ця місцевість стала ві�
домою як лікувально�кліма�
тичний курорт для осіб з хво�
робами дихальних шляхів. Бо�
ярка славилася як фешене�
бельне дачне селище з лікар�
нями та санаторіями, цілю�
щою лісовою природою і що�

На День міста буде презентовано календар на
2013 рік, у якому використано листівки кінця
ХІХ� початку ХХ століть, у тому числі і з фондів
Боярського краєзнавчого музею. Написи під
світлинами зберігають історичні топоніми та ус�
талені місцеві назви географічних об'єктів. Дя�
куємо всім, хто долучився до створення кален�
даря, зокрема депутату Боярської міської ради
Ніні Харчук та заступнику міського голови Бояр�
ки Валерію Дубовецькому. Безумовно, реалізу�
вати цей проект було б не можливо без особис�
тої підтримки міського голови Тараса Добрів�
ського. 

Сподіваємося, що цей календар, який у світ�
линах презентує багату історію нашого міста,
стане гарним подарунком для боярчан та гостей
нашого міста. 

Редакція газети
"Боярка�Інформ" 

Хронограф
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ЛІТНІЙ ТЕАТР 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ПАРКУ У БОЯРЦІ.

3 стор.
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бути війну, яка забрала в
нього дружину. Під час війни
Олександр Тихонович, якого
не взяли на фронт через
втрату руки, був підпільни�
ком групи, яка діяла на те�
риторії Обухівського та Ва�
сильківського районів. Саме
через це німці арештували і
розстріляли в Бабиному Яру
його дружину. Відтак після
війни головною справою
життя стало поставити на
ноги дітей Зіну та Ігорка.

Пізніше, коли Олексан�
дра Тихоновича репресу�
вали, на родинній раді бу�
ло вирішено, що діти закін�
чуватимуть школу в дитя�
чому будинку с. Звонкове:
щоб в документах були за�
писані як сироти, щоб не
тягнувся за ними шлейф
"дітей ворога народу". Як

покаже час, рішення було
вірним: навіть у 80�х роках
до родини приїздили з
КДБ, щось з'ясовували…  

Та поки ніщо не передві�
щає лиха, і життя, здається,
поступово налагоджуєть�
ся… В 1954 році родині таки
виділили земельну ділянку
під будівництво. Взяли
позику, почали будуватися. 

� Звісно ж, власними си�
лами, � продовжує розпові�

дати Неля Олександрівна, �
мати працює у дві з міни,
батько � по лікарням… А ра�
зом із будинком з'являють�
ся і найголовніші родинні
свята: День учителя, 8 Бе�
резня і День мами. Саме в
ці дні приходять її учні, й
невеликий будиночок ледве
вміщує всіх бажаючих при�
вітати улюблену вчитель�
ку… Тому я була дуже зди�
вована, коли в 55 мама ви�
рішила йти на пенсію. Та
добре пам'ятаю її слова:
"Дітям потрібні молоді вчи�
телі…"

Під час роботи в школі
Владислава Войцехівна то�
варишувала з вчитель�
ською родиною Коваленків,
з Іваном Івановичем Івано�
вим. І взагалі була надзви�
чайно дієвою й творчою на�

турою: сама грала на гітарі,
вважала, що співи, малю�
вання та фізкультура �
обов'язкові предмети; а під
час літніх канікул, коли
школа завмирала, працю�
вала у дитячому військово�
му санаторії. 

� Ще в 92 роки вчила на�
пам'ять вірші та пісні, � про�
довжує пані Неля, � і навіть
зараз, в свої 97, час від часу
поривається на роботу, де�

тально перелічуючи все, чим
займатиметься зі своїми уч�
нями впродовж дня…. 

Штрихи 
до портрету

…В цьому будиночку зав�
жди під руками блокнот, в
якому телефони учнів та
вчителів, з якими працю�
вала Владислава Войце�
хівна. 

…Головними законами
життя завжди були взаємо�
виручка і жертовність, го�
товність прийти на допомо�
гу іншим, віддати останнє.
Адже "іншим ще гірше, ніж
нам".  

Владислава Войцехівна
завжди дуже хвилювалася
кожного 1 вересня. І завжди
казала своїм учням: "Ніяких

подарунків! Якщо хочете
мене привітати � підпишіть
одну листівку від усіх". Це
при тому, що родина жила
дуже скромно: вінегрет був
святковою стравою.  

І ще один штрих до пор�
трету Владислави Войцехів�
ни. За свою працю вона бу�
ла нагороджена орденом
"Знак пошани", медаллю
"За трудову доблесть". Були
ще й інші нагороди: "50 ро�

ків Перемоги", "50 років
визволення України"... Але
при цьому вона ніколи не
приділяла їм серйозної ува�
ги. 

Головною особливістю цієї
жінки є, мабуть, те, що йде
вона життям з вірою в серці,
несучи любов. Є прихожан�
кою української автоке�
фальної церкви Покрови Бо�
жої Матері. Регулярно при�
чащається і сповідається.
Тому кожного разу, коли Не�
лю запитують на вулиці "Ти
тут? А з ким же мама?", вона
відповідає: "З Божою Ма�
тір'ю"… 

Замість 
післямови

Мабуть, чи не в кожній
сім'ї є родинна реліквія, яка
бережно передається від
покоління до покоління. Є
така реліквія і в родині Віль�
чинських.

� Це, � говорить Неля
(донька Владислави Войце�
хівни), � дерев'яна скринька
мого батька, з якою він по�
вернувся з табору…

А після паузи, немов
струснувши з погляду важку
пелену тяжких спогадів, гля�
нула на мене ясними очима і
раптом "зізналася":

� А Ви знаєте, я зовсім не
Неля… "Неля" � то моє до�
машнє псевдо.

І, бачачи моє німе здиву�
вання, пояснює: 

� Коли я народилася, ма�
ма вирішила назвати мене
на честь своєї улюбленої
учениці Нелі Кублицької. Та
коли батько пішов мене за�
писувати, працівниця ЗАГСУ
здивувалася: "Неля? Ну що
це за ім'я? Людмила звуча�
тиме набагато красиві�
ше…"  Ось так й стала Люд�
милою Олександрівною. А
Нелею мене називають ли�
ше рідні та близькі друзі й,
звісно, мамині учні. Тобто,
чи не пів�Боярки. Адже я �
донька вчительки.

І прозвучало оте "донька
вчительки" просто і щиро:
як найвище звання, як од�
вічна місія, як життєве кре�
до…

Радислав Кокодзей, 
фото з сімейного архіву

родини Вільчинських 

Команда КВК "Вітаміни" (Бояр�
ська ЗОШ № 3) стала переможни�
цею обласного етапу конкурсу ко�
манд КВК юних інспекторів руху.

Ансамбль "Сузір'я" (керівник
Алла Яківна Бібік) отримав звання
народного аматорського колек�
тиву. 

Квітень 2012

У Боярському краєзнавчому му�
зеї відбуло відкриття експозиції
"Спорт � здоровий спосіб життя",
приуроченої до ЄВРО�2012. У місті
за сприяння Партії регіонів вста�
новлено новий дитячий майдан�
чик.

Червень 2012

У Боярці відкрито меморіальну дош�
ку поету Ігорю Юркову. 

Місто отримало новий сміттєвоз,
який за своєю потужністю дорівнює
всій спецтехніці, яка займається виве�
зенням сміття та знаходиться на ба�
лансі міського комунального підпри�
ємства.

Липень 2012

У місті відкрито обеліск загиблим у 1943 році. 
У світ вийшла книга "Вони захищали Батьків�

щину".
Підбито підсумки конкурсу соціальних про�

ектів, який вперше відбувся в місті за підтрим�
ки Боярської міської ради. Проекти, що були
визначені найкращими, отримали кошти, які
були напрвлені на їх релазацію. 

Травень 2012

літа приймала на відпочинок
до 10 тис. киян, серед яких
було багато видатних діячів. 

Довгий час Боярка лишала�
ся фактично єдиним дачним
селищем поблизу Києва.

Південно�Західна залізниця
відіграла важливу роль в орга�

нізації дозвілля дачників. З
появою нових дач у Святоши�
ні, Дарниці, Пущі�Водиці, Ір�
пені та інших передмістях по�
тік відпочивальників до Бояр�
ки зменшився, але й надалі це
було головне місце відпочин�
ку киян.

Начальник залізниці О.Боро�
дін влаштовував на станції Бо�

ярка у свята й неділі впродовж
літнього сезону вокально�му�
зичні вечори, концерти духо�
вого оркестру і хору в літньому
театрі Залізничного парку.
Концерти привертали увагу і
зацікавленість киян, про що
свідчить запровадження на ці
дні нових рейсів дачних поїз�
дів. В дачній Боярці були чисті
озера з пляжами, купальнями і
рятувальною службою, пошто�
во�телеграфна станція, апте�
ка, кумисно�кефірний заклад,
пожежна дружина, ряд крам�
ниць і великий базар. Остан�
ньому дачники надавали неа�
биякого значення. Вважалось,
що "базар в Боярке хороший и
цены на продукты, ниже киев�
ских; в особенности, дешево
молоко (5 коп. бутылка в 3 ста�
кана), сыр, сметана и масло…"
("Дачник". Описание дачных
месностей под редакцией М.Т.
Волынского � К., 1909 � с.74�
75)

З листопада 1918 р. в Бояр�
ці був розташований штаб
корпусу Січових стрільців під
командуванням Є. Коноваль�
ця та А. Мельника. У1923�
1927 роках селище міського
типу Боярка � Будаївка є цен�
тром Будаївського району. З
1927 року Боярка�Будаївка
входить до складу Київського
району, який 1944 перейме�
новано на Києво�Святошин�
ський. 

Статус міста районного під�
порядкування Боярка отрима�
ла 30 грудня 1956 року. Були
об'єднані в єдине місто 
смт. Боярка і с. Будаївка. А в
листопаді 1957 року населені
пункти Ново�Боярка і Ново�
Тарасівка також увійшли до
складу міста Боярка і підпо�
рядковані Боярській міській
раді депутатів трудящих.

Традиційно День міста від�
значається в третю суботу ве�
ресня.

Хронограф

ТАКИЙ ВИГЛЯД МАЛА ТАРАСІВКА (БОЯРКА) У ХІХ СТ.

15 вересня, у День міста, в боярсько�
му будинку урочистих подій на весіль�
ний рушничок має стати 15 пар. Саме
стільки урочистих церемоній запланова�
но на цей день. Та, як запевняють пра�
цівники РАЦСу, навіть така кількість ве�
сіль не свідчить про особливу шлюбну
активність. Адже для цієї пори року, яка
вважається найбльш щедрою на весіл�
ля, така статистика є досить поміркова�
ною. Сподіваємося, що більш активно
боярчани візьмуть участь у святкувавнні
Дня міста. 

Інф. "Боярка�Іформ"

�� ��	�
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���� �	���#����?
Михась, вихованець ДНЗ:
� Знаю… коли цирк, атракціони, тепло

і можна з'їсти багато морозива.

Ірина, студентка:
� Восени. Здається, в жовтні. А може

й ні. О, знаю: після Дня незалежності!
Минулого року Корчагін приїжджав.

Сергій Петрович, пенсіонер:
� Точно не знаю, але будуть оголо�

шення, тоді й дізнаюся. Поки ще не ба�
чив, значить, ще не скоро.

Ольга, домогосподарка:
� В середині вересня. Моя старшень�

ка виступатиме. На концерті.

Тетяна, працівник культури: 
� Знаю точно: 15 вересня! (Сміється)

Бо саме працюємо над святковим сце�
нарієм. Приходьте � буде цікаво.

І хоч більшість опитаних боярчан
точно не знають дати святкувань,
проте всі вони із нетерпінням чека�
ють свята, яке об'єднує різні поколін�
ня у прагненні гучно та весело відзна�
чити День народження рідного міста.

Опитування 

� ���� ���	
�	 �������� ��
�����

�	�� 15 �	�

4 стор.



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 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40 М/ф
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:35 Офіційна хроніка
09:45 Точка зору
10:05 Ток�шоу "Легко бути жінкою"
10:50 Про головне
11:10 Шеф�кухар країни
12:00 Новини
12:10 Офіційна хроніка
12:20 Діловий світ
12:25 Погода
12:35 Право на захист
12:55 Темний силует
13:10 Х/ф "Дорогою до Берлі�

на " (1)
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Погода

15:35 Х/ф "Заради декількох ряд�
ків" (1)

16:45 Х/ф "Професія � слідчий" (1)
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:30 Агро�News
18:45 Діловий світ
19:00 Вибори�2012. Передвибор�

на агітація. Політична партія
Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"

19:30 Свобода вибору
20:00 Сільрада
20:20 Вибори�2012. Передвибор�

на агітація. Політична партія
Українська Національна
Асамблея

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс�мінус
21:25 Діловий світ
21:35 Країну � народові!
21:50 Смішний та ще смішніший
22:15 Осінній жарт з Г. Вєтровим
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Х/ф "Епоха честі"

06:15 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН

08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "6 кадрів"
10:40 Т/с "Слідаки"
11:50 "Зніміть це негайно"
12:55 "Ілюзія безпеки"
14:05 "Пекельна кухня � 2"
15:15 "Російські родинні драми"
16:40 "Пробач мене, моє кохання"
17:45 "ТСН. Вибране"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Багаті теж плачуть"
21:30 Х/ф "Пірати Карібського мо�

ря 3. На краю Землі"

05:30 М/ф
05:50 Х/ф "Веселі Жабокричі" (1)
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 "Детективи"
10:00 Т/с "Я прийду сама"
12:00 Новини
12:15 Т/с "Я прийду сама"
14:15 Д/с "Слідство вели... з Лео�

нідом Каневським"
15:10 Програма "Право на зус�

тріч"
16:15 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровиночка" (1)
19:05 Програма "Про життя"

20:00 "Подробиці"
20:45 "Подробиці. Неформат"
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Я прийду сама"
23:00 Т/с "Смерш" (2)

06:10 Т/с "Дєтка" (1)
06:55 Телепузики
07:35 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські курсанти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210. Но�

ве покоління" (1)
11:50 Богиня шопінгу
12:15 Богиня шопінгу. Без цензу�

ри
12:55 Одна за всіх
13:35 Т/с "Маргоша" (1)
14:35 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:40 У ТЕТа тато!
16:05 Королева балу�2
17:15 Маша та моделі�2
17:55 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
19:00 Богиня шопінгу
19:25 БарДак
20:00 Даєш молодь!
20:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха � 2" (1)
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Слава зі Славєком Славіним
23:35 М/с "Масяня" (2)

05:25 Служба розшуку дітей

05:30 Погода
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з Оксаною Со�

колової (повтор)
08:45 Факти
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:40 Х/ф "Містер Няня"
12:35 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Х/ф "Професіонал"
15:25 Т/с "Прокурорська перевір�

ка"
16:40 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

05:45 "Документальний детектив"
06:10 Т/с "Комісар Рекс" (1)
06:55 "Усе буде добре!"
09:00 "Неймовірна правда про зі�

рок"
10:40 Х/ф "Мамочка моя" (1)
14:50 "Битва екстрасенсів"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зі�

рок"
20:05 "Куб � 3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Детектор брехні � 2"
23:45 Т/с "Доктор Хаус" (2)
00:40 Т/с "Комісар Рекс" (1)

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

19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"
21:05 Т/с "Щасливі разом"
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Т/с "Світлофор"

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

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

Канікули не у Мексиці � 2"
13:00 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 "Країна 03" (1)
22:00 Х/ф "Гладіатор" (2)
01:10 Х/ф "Червоний Дракон" (3)

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 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40 М/ф
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Світло
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
10:35 Кубок світу з футболу�

2014. Щоденник ФІФА
11:05 У гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:05 Діловий світ
12:10 Хай щастить
12:30 Х/ф "Четверта висота" (1)
13:35 Х/ф "Зустріч перед розлу�

кою" (1)
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Х/ф "П'ять хвилин стра�

ху" (1)
16:50 Х/ф "Професія � слід�

чий" (1)
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:45 Діловий світ
19:00 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Партія Пен�
сіонерів України

19:30 Свобода вибору
20:20 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Політична
партія "НОВА ПОЛІТИКА"

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Адрена�

лін"
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Х/ф "Епоха честі"
00:35 Поміж рядками

06:00 "Служба пошуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "6 кадрів"
10:40 Т/с "Слідаки"
11:50 "Зніміть це негайно"
12:55 "Ілюзія безпеки"
14:05 "Пекельна кухня � 2"
15:20 "Російські родинні драми"
16:45 "Пробач мене, моє кохан�

ня"
17:45 "ТСН. Вибране"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Мама, я одружуюся?"
21:30 "Міняю дружину 6"
23:15 ТСН
23:30 "Пробач мене, моє кохан�

ня"

05:30 Т/с "Я тебе ніколи не забу�
ду" (1)

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 "Детективи"
09:55 Т/с "Таємниці слідства �

10"

12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
13:00 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:55 "Судові справи"
15:50 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровиночка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці. Неформат
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Я прийду сама"
23:00 Т/с "Під прикриттям" (2)

06:00 М/с "Перчинка Енн" (1)
06:20 М/с "Перерва" (1)
06:45 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські курсан�

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

Нове покоління" (1)
11:50 Богиня шопінгу
12:30 Т/с "Зайцев +1" (1)
12:55 Одна за всіх
13:35 Т/с "Маргоша" (1)
14:35 Т/с "Кремлівські курсанти" (1)
15:40 У ТЕТа тато!
16:05 Королева балу�2
17:15 Маша та моделі�2
17:55 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
19:00 Богиня шопінгу

19:25 БарДак
20:00 Даєш молодь!
20:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха � 2" (1)
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:00 Надто грубо для Ю�туб'а

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:30 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

05:40 "Документальний детек�
тив"

06:05 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда про

зірок"
09:15 "Куб � 3"
11:05 Х/ф "Привіт, кіндере!"
13:45 "Битва екстрасенсів"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Фермер шукає дружи�

ну � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Вагітна у 16"
23:45 "Доньки�матері"

06:00 Очевидець. Найсмішніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найсмішніше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не родись вродлива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:35 Kids Time
14:50 Teen Time

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

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Країна 03" (1)
11:00 Т/с "Глухар. Повернен�

ня" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Останній вагон"
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 "Країна 03" (1)
22:15 Т/с "Глухар. Повернення" (1)
00:15 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 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40 М/ф
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:30 Уряд на зв'язку з громадя�

нами
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:05 В гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 221. Екстрений виклик.

Тиждень
13:20 Х/ф "Мій друг Іван Лап�

шин" (1)
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)

15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:20 Х/ф "Я вас дочекаюсь" (1)
16:25 Х/ф "Професія � слід�

чий" (1)
17:35 Країну � народові!
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:45 Діловий світ
19:00 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Політична
партія "УДАР (Український
Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка"

19:30 Свобода вибору
20:20 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Партія регі�
онів

20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Діловий світ
21:35 Смішний та ще смішніший
22:00 Змова проти Євро
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Д/ф "Лука. Архієпископ

Тамбовський"

06:00 "Служба пошуку дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "6 кадрів"
10:40 Т/с "Слідаки"
11:50 "Зніміть це негайно"
12:55 "Ілюзія безпеки"
14:05 "Пекельна кухня � 2"
15:20 "Російські родинні драми"
16:45 "Пробач мене, моє кохан�

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

05:30 Т/с "Я тебе ніколи не забу�
ду" (1)

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 "Детективи"
09:55 Т/с "Таємниці слідства �

10"
12:00 Новини

12:30 "Знак якості"
13:00 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:55 "Судові справи"
15:50 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровиночка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:45 "Подробиці. Неформат"
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Я прийду сама"
23:00 Т/с "Під прикриттям"

06:00 М/с "Перчинка Енн" (1)
06:20 М/с "Перерва" (1)
06:45 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські курсан�

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

Нове покоління" (1)
11:50 Богиня шопінгу
12:30 Т/с "Зайцев +1" (1)
12:55 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Маргоша" (1)
14:35 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:40 У ТЕТа тато!
16:05 Королева балу�2
17:15 Маша та моделі�2
17:55 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
19:00 Богиня шопінгу

19:25 БарДак
20:00 Даєш молодь!
20:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха � 2" (1)
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:00 Надто грубо для Ю�туб'а

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 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"
16:30 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 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня

06:20 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда про

зірок"
09:45 "Фермер шукає дружи�

ну � 2"
11:40 Х/ф "Кохання під нагля�

дом"
13:45 "Битва екстрасенсів"
15:55 "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. Найсмішніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найсмішніше
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не родись вродлива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"

16:55 Т/с "Не родись вродли�
ва"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"
21:05 Т/с "Щасливі разом"
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Т/с "Світлофор"
00:15 Т/с "Школа" (2)

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Країна 03" (1)
11:00 Т/с "Глухар. Повернення" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Дві сестри"
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 "Країна 03" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів

УЄФА. "Шахтар" (Донецьк)
� "Нордшелланд" (Фарум)

23:50 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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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 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40 М/ф
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:30 Книга.ua
09:55 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:00 Погода
11:05 Здоров'я
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Аудієнція. Країни від А до Я
12:50 Крок до зірок. Євробачен�

ня
13:30 Х/ф "День і все життя"(1)
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)

15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Х/ф "Літня поїздка до мо�

ря"(1)
16:50 Х/ф "Професія � слід�

чий" (1)
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:45 Діловий світ
19:00 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Партія По�
літичне об'єднання "Рідна
Вітчизна"

19:30 Свобода вибору
20:20 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Соціаліс�
тична партія України

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:45 Д/ф "Дорога серцю оби�

тель"
00:35 Поміж рядками

06:00 "Служба пошуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "6 кадрів"
10:40 Т/с "Слідаки"
11:50 "Зніміть це негайно"
12:55 "Ілюзія безпеки"
14:05 "Пекельна кухня � 2"
15:20 "Російські родинні драми"
16:40 "Пробач мене, моє кохан�

ня"
17:45 "ТСН. Вибране"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Давай, до побачення"
21:30 "Чотири весілля�2"
23:05 ТСН
23:20 "Пробач мене, моє кохан�

ня"
00:25 Х/ф "Циклопи" (3)

05:30 Т/с "Я тебе ніколи не забу�
ду" (1)

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 "Детективи"
10:00 Т/с "Таємниці слідства �

10"

12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
13:00 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:55 "Судові справи"
15:50 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровиночка" (1)
19:05 Програма "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:45 "Подробиці. Неформат"
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Я прийду сама"
23:00 Т/с "Соло на мінному по�

лі" (2)
02:25 Х/ф "Кокаїн" (2)

06:00 М/с "Перчинка Енн" (1)
06:20 М/с "Перерва" (1)
06:45 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські курсан�

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

Нове покоління" (1)
11:50 Богиня шопінгу
12:30 Т/с "Зайцев +1" (1)
12:55 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Маргоша" (1)
14:35 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:40 Королева балу�2
17:15 Маша та моделі�2
17:55 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
19:00 Богиня шопінгу
19:25 БарДак
20:00 Даєш молодь!
20:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха � 2" (1)
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:00 Надто грубо для Ю�туб'а

05:15 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 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
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"

05:40 "Документальний детек�
тив"

06:05 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда про

зірок"
09:30 "Вагітна у 16"
10:30 "Доньки�матері"
11:35 Х/ф "Інше обличчя"(1)
13:45 "Битва екстрасенсів"
15:55 "Все 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"
01:15 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:50 Очевидець. Смішно до бо�
лю

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

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

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Країна 03" (1)
11:00 Т/с "Глухар. Повернен�

ня" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Дві сестри � 2"
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 "Країна 03" (1)
22:15 Т/с "Глухар. Повернен�

ня" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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, 06:45, 07:15, 07:45 Краї�

на on line
06:30 Заголовки
06:40 Вчимося разом
06:50 Православний календар
06:55 Хазяїн у домі
07:20 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:30 Д/ф "Вежа із слонової кіс�

тки" (із циклу "Київська
старовина. Світ мистец�
тва")

10:05 221. Екстрений виклик.
Тиждень

11:05 Ток�шоу "Віра. Надія. Лю�
бов"

11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода

12:20 "Надвечір'я" з Т. Щерба�
тюк

12:50 Околиця
13:25 Х/ф "В останню чергу" (1)
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Х/ф "Троє у човні, не ра�

хуючи собаки" (1)
17:40 Х/ф "Професія � слідчий"

(1)
18:40 Шляхами України
19:05 Концерт К. Новікової
20:40 After Live (За лаштунками

Шустер�Live)
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 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"
10:00 "6 кадрів"
10:45 Т/с "Слідаки"
11:55 "Зніміть це негайно"
13:00 "Ілюзія безпеки"

14:10 "Пекельна кухня � 2"
15:20 "Російські родинні драми"
16:40 "Пробач мене, моє кохан�

ня"
17:45 "ТСН. Вибране"
18:25 Т/с "Скліфосовський"
19:30 ТСН
20:15 "Добрий вечір 2"
21:20 Х/ф "Учень чародія"
23:50 Х/ф "Вовкодав з роду Сі�

рих псів" (2)
02:30 Х/ф "Амазонки і гладіато�

ри" (2)

05:30 Т/с "Я тебе ніколи не за�
буду" (1)

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 "Детективи"
10:00 Т/с "Таємниці слідства �

10"
12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
13:00 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровиночка" (1)

19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:45 "Подробиці. Неформат"
20:55 "Спорт у "Подробицях"
21:00 "Велика різниця"
23:00 "Велика політика з Євге�

нієм Кисельовим"
02:30 Х/ф "Око за око" (2)

06:00 М/с "Перчинка Енн" (1)
06:20 М/с "Перерва" (1)
06:45 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські курсан�

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

Нове покоління" (1)
11:50 Богиня шопінгу
12:30 Т/с "Зайцев +1" (1)
12:55 Т/с "Діффчатка" (1)
13:35 Т/с "Маргоша" (1)
14:35 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
15:40 У ТЕТа тато!
16:05 Королева балу
17:15 Маша та моделі�2
17:55 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
19:00 БарДак
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Чортиці в спідницях
22:00 Т/с "Барвиха � 2" (1)

23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:00 Дурнєв + 1

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 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. 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
00:10 Х/ф "Комуналка" (2)

05:30 Х/ф "Альошчине кохан�

ня" (1)
06:50 Х/ф "Кохання під нагля�

дом"
08:55 Х/ф "Катерина. Повер�

нення кохання" (1)
17:30 "Вiкна�Новини"
17:40 Х/ф "Любов і голуби" (1)
20:00 "Національне талант�

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

шоу "Танцюють всі!�5"
00:10 "ВусоЛапоХвіст"

06:00 Очевидець. Найшокую�
че відео

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокую�

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

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

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

16:55 Т/с "Не родись вродли�
ва"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Щасливі разом"
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Т/с "Світлофор"
00:10 Т/с "Школа" (2)

06:00 Т/с "Єфросинія. Про�
довження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Країна 03" (1)
11:00 Т/с "Інтерни" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Надія для Віри"
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 Ук�

раїна"
20:00 Т/с "Країна 03" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
22:15 Х/ф "Трішки вагітна" (2)
01:00 Х/ф "Єлизавета: Золота

доба" (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
09:30 Школа юного супера�

гента
11:25 "Секрети успіху" з На�

талею Городенською
11:55 Х/ф "Бризки шампан�

ського" (1)
13:30 Зелений коридор
13:40 Погода
13:45 Слов'янський базар у

Вітебську�2012. Від�
криття

16:55 Погода
17:00 Світ атома
17:20 Золотий гусак
17:45 Погода
17:50 Літній жарт з І. Хрис�

тенком
18:25 Слов'янський базар у

Вітебську�2012. Пер�
ший конкурсний день

20:50 Мегалот

20:55 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:30 Кабмін: подія тижня
21:45 Смішний та ще смішні�

ший
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�

но
ТРК "ЕРА"
23:00 Твій голос
23:30 Погода
23:35 Ера здоров'я
00:00 Д/ф "Щира розмова"

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 "Циганочка з вихо�

дом"
19:30 ТСН
20:15 "Операція краса � 2"
22:00 Х/ф "Шукаю тебе"
00:00 Х/ф "Злодії в законі" (2)

04:55 "Велика політика з Єв�
генієм Кисельовим"

08:00 "Позаочі"

09:05 "Орел і Решка"
10:05 "Україна, вставай!"
11:00 Т/с "Дарунок долі" 
17:55 "Міжнародний фести�

валь гумору "Юрмала
2011""

20:00 Подробиці
20:30 "Майдан's 2012"
23:00 Х/ф "Настоятель" (2)
01:05 "Битва композиторів"

06:00 М/с "Перчинка Енн" (1)
06:50 М/с "Пригоди Дага Ку�

медного" (1)
07:15 М/с "Лунтік" (1)
07:35 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 М/с "Чорний плащ" (1)
10:35 Дикі та смішні
11:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
11:35 Т/с "Моя прекрасна

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

няня" (1)
14:20 Х/ф "Агент Коді

Бенкс" (1)
16:20 Містер Трололо
17:05 Х/ф "Оптом дешев�

ше" (1)
19:05 Х/ф "Фантастична чет�

вірка" (1)
21:10 БарДак
22:45 Слава зі Славєком

Славіним
22:50 FAQ. Як зняти дівчину і

т.д.
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:50 Х/ф "6 дружин Генрі

Лафея" (2)

05:15 Погода
05:20 Факти
05:50 Погода
05:55 Інший футбол
06:25 Життя козиря
07:10 М/ф "Скубі Ду і Меч са�

мурая"
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питання
11:30 Стоп�10
12:45 Спорт
12:50 Провокатор
13:10 Твій рахунок
14:15 Дивитися всім!
15:15 Х/ф "Ключ саламанд�

ри"
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Відставник"

21:00 Х/ф "Комуналка" (2)
23:05 Наша Russia
00:00 Голі і смішні

05:30 "Наші улюблені муль�
тфільми" (1)

06:20 Х/ф "Карнавальна
ніч" (1)

07:45 "Караоке на Майдані"
08:50 "Сніданок з Юлією Ви�

соцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:45 "Зважені та щасливі �

2"
15:15 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�5"
19:00 "Х�Фактор � 3"
22:10 Х/ф "Любов і голу�

би" (1)
00:45 "Детектор брехні � 2"

05:40 Т/с "Останній акорд"
07:15 Світлі голови
09:00 М/с "Кунг�фу Панда:

Дивні легенди"
09:35 М/с "Пінгвіни з Мада�

гаскару"
10:00 Готуй
11:00 Пікнік
11:55 Новий погляд

12:55 Т/с "Вороніни"
17:05 Х/ф "Невдахи"
19:00 М/ф "Три богатирі і

Шамаханська цариця"
20:40 Х/ф "Ржевський проти

Наполеона" (2)
22:30 Х/ф "Убити Біла" (2)
00:40 Спортрепортер

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

диків Гаммі" (1)
10:00 М/ф
10:10 М/ф "Горбань з Нотр�

Даму" (1)
12:00 Х/ф "Міст до Терабі�

тії" (1)
14:00 "Подаруй собі життя"
15:05 Х/ф "Королева" (1)
17:10 Т/с "Годинник кохання"
19:10 "КВК"
21:30 Т/с "Надприродне" (2)
00:15 Т/с "Корабель"

06:00 "Легенди бандитсько�
го Києва"

07:45 Т/с "Прямуючи на пів�
день" (1)

09:50 Х/ф "Мерседес" тікає

від погоні" (1)
11:30 "Речовий доказ". Іме�

нинний торт убивці
12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Кидали тіка�

ють" (1)
15:00 Т/с "УГРО � 2"
19:00 Т/с "Круті береги"
23:00 "Головний свідок"
00:00 "Випадковий свідок"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Ранок з "Україною"
09:00 Т/с "Останній кор�

дон" (1)
10:00 Додому на свята
11:00 Т/с "Останній кор�

дон" (1)
12:10 Т/с "Дорожній патруль

� 9" (1)
14:10 Т/с "Злочин буде роз�

крито" (1)
16:10 Х/ф "Тече ріка Вол�

га" (1)
18:10 Т/с "Засіб від смер�

ті" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Засіб від смерті" (1)
22:30 Х/ф "Помста без права

передачі" (1)
00:30 Т/с "Ментівські війни �

5" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ
ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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14  вересня 2012 року

МВС СРСР порушує кримі�

нальну справу за матеріала�

ми, пов'язаним з розкрадан�

ням соціалістичної власності.

У Середній Азії організована

фіктивна заготівля сільгосп�

продукції. За порожні ванта�

жівки з продукцією, яка існу�

вала тільки на папері, роз�

плачувалися цілком матері�

альними засобами. Стандар�

тний ланцюжок передачі грошей дав збій. 

Справу доручено слідчому з особливо важливих

справ Антонову. Побоюючись розкриття, вата�

жок злочинного угруповання починає прибирати

небажаних свідків...

Професія 
 слідчий, 
Перший національний, вівторок, 18 вересня, 16:50

Манхеттен, наші дні. Май�

стер магії Бальтазар Блейк

намагається захистити Нью�

Йорк від свого старого воро�

га Максима Хорвата � злого

чаклуна з найчорнішими пла�

нами. Однак Бальтазар від�

чуває, що не впорається

один і йому потрібен поміч�

ник. На цю роль він вибирає

звичайного хлопця Дейва,

який зовсім не хоче рятувати

світ. Проте йому доведеться

пройти прискорений курс ма�

гії і вступити в битву.

"Учень чародія" 
1+1, п'ятниця, 21 вересня, 21:20 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Надя � сільська мрійниця. Як всі

дівчата, вона марить щастям, лю�

бов'ю, і чекає батька, який колись

поїхав на заробітки і все обіцяє по�

вернутися. Вона часом буває надто

наївною і довірливою, за що в селі її

кличуть Малахольна. Щоразу пе�

ред обличчям важких життєвих си�

туацій вона опиняється сама. Сама

виховує сина, сама лікує матір, одна допомагає старій

сусідці. Її доброта і людяність не залишаються не помі�

ченими в небесній канцелярії � одного разу доля підно�

сить Наді подарунок.

"Малахольна",
Інтер, неділя, 23 вересня, 13:50

Відставний військо�

вий, колишній спецназі�

вець Дєдов приїжджає у

своє рідне місто, Москву,

до доньки Анни і онучки

Каті. Але з'ясовується,

що йому ніде жити: доч�

ка продала його кварти�

ру, щоб допомогти своє�

му новому чоловікові Пав�

лу, у якого великі проблеми з його бізнесом.

Сімнадцятирічна онука Дєдова Катя збираєть�

ся разом з подругою Машею на кілька днів до

Пітера. Вони планують жити на вільній кварти�

рі, що належить родичам Маші. Але подорож

обертається великими проблемами. За допо�

могою Катя звертається до Дєдова.

"Відставник",
ICTV, неділя, 23 вересня, 16:40

Приватний детектив

Макар отримує завдання

від власниці мережі

модних салонів краси

Євгенії Генріхівни Гольц

розшукати зниклу

безвісти доньку Елліну.

Загадкові обставини її

зникнення виявилося не

під силу розслідувати

тринадцяти детективам.

Але складність тільки

розпалює азарт Макара, і

він з головою занурюється в розслідування

заплутаної справи, незважаючи на небезпеку, що

йому загрожує.

"Знак істинного шляху",
СТБ, неділя, 23 вересня, 20:05

На острові в Південно�Схід�

ній Азії зникла Міжнародна на�

укова експедиція. Останнє по�

відомлення, отримане від уче�

них, говорить про загрозу гло�

бальної катастрофи. Ряту�

вальна група знаходить на

острові сліди лабораторії, в

якій проводили досліди над

тваринами і людьми ... Що

об'єднує всі ці події? І чому

ключ до розгадки треба шука�

ти в непрохідних азіатських

джунглях ...

"Ключ саламандри",
ICTV, субота, 22 вересня, 15:15

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 07:55 Погода
06:10 М/ф
06:20 Крок до зірок
07:05 Д/ф "Час дощів"
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Самбо України
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Армія
09:15 Смішний та ще сміш�

ніший
09:40 Хто у домі хазяїн?
10:00 Крок до зірок. Євро�

бачення
10:40 Країну � народові
11:00 Ближче до народу
11:30 Караоке для дорос�

лих
12:25 Шеф�кухар країни
13:15 Як це?
13:40 Раптова слава
14:05 Погода
14:10 Х/ф "Травневі зорі"

(1)
15:45 Золотий гусак
16:10 Погода
16:15 "10 років в ефірі Ера

Fm"
16:50 Маю честь запроси�

ти
17:35 Діловий світ. Тиж�

день
18:10 Офіційна хроніка
18:20 Головний аргумент
18:35 Концерт до 60�річчя

українського телеба�
чення

20:00 Концерт "Живи в Ук�
раїні"

21:00 Підсумки тижня
21:15 Концерт "Живи в Ук�

раїні"
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
23:00 Концерт "Живи в Ук�

раїні"
ТРК "ЕРА"
23:20 Ера бізнесу. Підсум�

ки
23:50 Погода
23:55 Олімпійський виклик
00:10 Д/ф "Справа Росії"

06:00 Х/ф "Секрет Ноемі"
07:45 М/ф
08:05 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�заба�

ва"
10:20 Дісней! "Тімон і Пум�

ба"
11:10 "Кулінарна академія.

Юлія Висоцька"
11:35 "Чотири весілля�2"
13:10 Х/ф "Весільний шар�

варок"
15:35 Х/ф "Шукаю тебе"
17:35 Х/ф "Таксі 2"
19:30 "ТСН�тиждень" 
20:15 "Мій зможе�2"
22:10 "Світське життя"
23:25 "ТСН�тиждень"
00:10 Х/ф "Залишся зі

мною" (2)

05:25 Х/ф "Смугастий
рейс" (1)

06:50 М/с "Вінкс" (1)
08:20 "Глянець"
09:25 "Школа лікаря Кома�

ровського"
10:00 "Неділя із "Кварта�

лом"
11:00 "Свати біля плити"
11:30 Х/ф "Діамантова ру�

ка" (1)
13:50 Х/ф "Малахольна"
15:45 Х/ф "Бумеранг"
17:50 Т/с "Дорога у порож�

нечу" (2)
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Дорога у порож�

нечу" (2)
23:10 "Що? Де? Коли?"
00:25 Х/ф "Імперія вовків"

(2)

06:00 ТЕТ

06:25 М/с "Пригоди Дага
Кумедного" (1)

07:15 М/с "Лунтік" (1)
07:35 Малята�твійнята
07:55 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 М/ф "Котяча вдяч�

ність" (1)
12:15 Х/ф "Агент Коді

Бенкс" (1)
14:15 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:55 Х/ф "Оптом дешев�

ше" (1)
16:55 Х/ф "Фантастична

четвірка" (1)
19:00 Містер Трололо
19:50 Х/ф "Денна варта"

(2)
22:40 Слава зі Славєком

Славіним
22:45 FAQ. Як зняти дівчи�

ну і т.д.
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:50 Дурнєв + 1

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

ськи
07:15 Дача
07:45 Твій рахунок
08:50 Дивитися всім!
09:50 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Спорт
12:35 Українці Афігенні
13:10 Наша Russia
14:00 Х/ф "Загін "Морські

котики"
16:40 Х/ф "Відставник"
18:45 Факти тижня з Окса�

ною Соколової
19:30 Х/ф "Відставник�2.

Своїх не кидаємо"

21:50 Х/ф " Відставник�3"
23:55 Х/ф "ПіраМММіда" (2)

05:35 "Наші улюблені муль�
тфільми" (1) 

06:40 Х/ф "Непоправний
брехун, або Казка з
хорошим кінцем" (1)

08:25 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:35 "Їмо вдома"
09:45 "Неймовірні історії

кохання"
10:45 "Караоке на Майда�

ні"
11:45 "МайстерШеф � 2"
15:45 "Х�Фактор � 3"
19:00 "Екстрасенси ведуть

розслідування"
20:05 Х/ф "Знак істинного

шляху"(1)

06:10 Т/с "Останній акорд"
06:55 Світлі голови
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Світлі голови
09:15 М/с "Кунг�фу Панда:

Дивні легенди"
09:55 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:15 ЛОЛ
11:50 Т/с "Щасливі разом"
17:00 М/ф "Три багатирі і

Шамаханська цариця"
18:45 Х/ф "Ржевський про�

ти Наполеона" (2)

20:35 Х/ф "Дикий, дикий
Вест" (2)

22:30 Х/ф "Убити Біла�2" (2)

07:30 М/ф "Горбань з Нот�
р�Даму" (1)

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

10:00 М/ф
10:10 Х/ф "Міст до Терабі�

тії" (1)
12:05 Х/ф "Перша донька"
14:15 "Дім на заздрість

усім"
15:10 Т/с "Годинник кохання"
19:10 "КВК"
21:30 Т/с "Надприродне" (2)

06:00 Срібний апельсин
06:30 Події
06:50 Х/ф "Джуніор" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 9" (1)
13:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
15:00 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Т/с "Бігль" (1)
18:00 Т/с "Засіб від смерті" (1)
19:00 Події тижня
19:25 Футбол. Кубок Украї�

ни. "Шахтар" (Донецьк)
� "Динамо" (Київ)

21:20 Т/с "Інтерни" (1)
22:30 Ток�шоу "Великий

футбол"

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДЬТЕ ЧУЙНИМИ
Нашій землячці, 20�річній 

Вероніці Савушкіній, терміново необхідне
обстеження у німецькій клініці 

Хеліос Берлін Бух. 
З проханням про допомогу звертається мати

дівчини Наталія Миколаївна Савушкіна. 
Просимо відгукнутися усіх, 

хто не байдужий до чужої біди.
Реквізити рахунків для благодійної допомоги:
Прямий рахунок у клініці:
Bankinformationen HELIOS Klinikum Berlin�Buch:
Kontonummer: 40 507 519 00
Bankleitzahl: 120 800 00
Name der Bank: Commerzbank
Swift�Code: DRES DE FF 129
IBAN: DE85 1208 0000 4050 751900
fur Savushkina Veronika
РАхунок в Україні:
Одержувач: Приватбанк
Найменування банку:  Приватбанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: благодійна допомога на
лікування
Номер картки одержувача: 4405 8858 2478 2681  
Савушкіна Наталія Миколаївна 

Телефон Наталії Савушкіної 
096�351�01�88

Телефон волонтера Тетяни Кушнірук 
067�404�28�29

БУДЬТЕ ЧУЙНИМИ
15�річному боярчанину Андрієві Гончаруку

потрібна термінова 
допомога на лікування.  

Він хворий на гострий лімфобластний 
лейкоз. Про допомогу просить мати 

хлопця Любов Іванівна Гончарук.
Просимо відгукнутися усіх, 

хто не байдужий до чужого горя.
Для благодійної допомоги відкрито рахунок:
Поточний рахунок 81015770
рахунок № 29245270002773
ПАТ "КБ "Надра"
МФО 380764
ЄДРПОУ 20025456

Телефони Любові Іванівни Гончарук:
097�420�35�56, 063�963�62�40

K1
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Сплачено накладених штрафів на загальну суму 17857.00 грн.
Надіслано для примусового стягнення до ВДВС 91 постанову.

Сплачено 37 %.

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Боярської міської ради станом на 01.09.2012 року

№ п/п
Номер
статті

Назва статті
Винесено
постанов

Загальна
сума нак�
ладеного

адмін�
стягнення

(грн)

1.
ст. 150 
КУпАП

Порушення правил користу�
вання жилими будинками і

жилими приміщеннями
6 306

2.
ст. 152 
КУпАП

Порушення державних стан�
дартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пун�
ктів, правил благоустрою те�

риторій населених пунктів

192 42840

3.
ст. 156 
КУпАП

Порушення правил торгівлі і
надання послуг працівниками
торгівлі, громадського харчу�
вання та сфери послуг, грома�
дянами, які займаються під�
приємницькою діяльністю

3 3972

4.
ст. 159 
КУпАП

Порушення правил торгівлі на
ринках

1 51

5.
ст. 182 
КУпАП

Порушення вимог законодав�
чих та інших нормативно�пра�
вових актів щодо захисту на�
селення від шкідливого впли�
ву шуму чи правил додержан�
ня тиші в населених пунктах і

громадських місцях

3 646

6.
ч. 2 ст. 
212�1 
КУпАП

Повідомлення неправдивих
відомостей державним орга�
нам реєстрації актів цивільно�
го стану та несвоєчасна реєс�

трація народження дитини

7 357

7.
ст. 181�1
КУпАП

Заняття проституцією 2 340

8.
ст. 183
КУпАП

Завідомо неправдивий виклик
спеціальних служб

1 51

9.
ст. 179
КУпАП

Розпивання пива, алкоголь�
них, слабоалкогольних напоїв

на виробництві
1 85

Всього: 216 48648

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
засідання чергової  24  сесії

РІШЕННЯ № 24/1116_
від 06 вересня 2012 року м. Боярка

Про укладання договорів оренди об'єктів нерухомого майна комуналь�
ної власності територіальної громади м. Боярка за результатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного  Кодексу України, ст. 26, 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону України № 768/97�вр від
23.12.1997 р. "Про оренду державного і комунального майна" та відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, "Про вне�
сення  змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна" та протоколу комунальної комісії від 04.09.2012 року, Бояр�
ська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду об'єкти комунальної власності згідно з переліком, що
додається.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти договори
оренди комунальної власності територіальної громади міста Боярка згідно з
чинним законодавством України.

3.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 04 вересня 2012 року № 82/4

м. Боярка
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від
07.08.2012 р. за № 74/1 "Про коригування переліку вулиць міста Боярка"

Керуючись статтями 31, 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украї�
ні", виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від
07.08.2012 р. за № 74/1 включити до переліку вулиць (додаток до рішення виконавчо�
го комітету Боярської міської ради № 74/1 від 07.08.2012 р.) внести вулицю Зелена,
вулицю Маяковського, провулок Зелений, провулок Сумський (замість тупіка Сум�
ського).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради № 74/1 від 07.08.2012р. 

зі змінами внесеними в рішення № 82/4 від 04.09.2012р.

Перелік вулиць міста Боярка, Києво�Святошинського району

Перелік провулків міста Боярка

Перелік тупиків міста Боярка

Перелік вулиць садових товариств м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ 
чергова 24 сесія

РІШЕННЯ № 24/1114
від 06 вересня 2012 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради VI скликання від
29.12.2011 року № 15/813 "Про затвердження міського бюджету на 2012рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради VI
скликання від 29.12.2011 року № 15/813 року "Про затвердження міського
бюджету на 2012 рік", згідно з рішенням сесії районної ради від 28.08.2012 ро�
ку №235�19�VI "Про внесення змін до рішення Києво�Святошинської районної
ради від 28.12.2011р. №173�14�VI "Про районний бюджет Києво�Святошин�
ського району на 2012 рік", листа заступника начальника управління 
Петренко Т.М. від 29.08.2012 р. № 399/3�15, Боярська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по КДБ 41034500 Суб�
венція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соці�
ально�економічного розвитку окремих територій на 92 562,00 грн.

2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 92 562,00 грн,
напрямком використання якого є передача із загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) коштів Субвенції з державного бюджету місцевим бюдже�
там на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих терито�
рій у сумі 92 562,00 грн.

3. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 92 562,00
грн, напрямом покриття якого визначити надходження із загального фонду міського
бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) коштів Субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного
розвитку окремих територій в сумі 92 562,00 грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку)
по КФК 150101 по КЕКВ 2410 (капітальні трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на ре�
конструкцію вуличного освітлення м. Боярка) на 92 562,00 грн за рахунок передачі із
загального фонду до спеціального коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих
територій.

5. Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків спеціально�
го фонду в межах планових асигнувань, а саме: 

� зменшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2410 на 92 562,00 грн (капітальні
трансферти КП БГВУЖКГ);

� збільшити асигнування по КФК 100202 КЕКВ 2410 на 92 562,00 грн (капітальні
трансферти на придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів об'єктів,
що знаходяться на балансі КП "Боярка�Водоканал");

� зменшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2123 на 160 000,00 грн (будівниц�
тво пам'ятника воїнам�афганцям)

� збільшити асигнування по КФК 250404 КЕКВ 2110 на 160 000,00 грн (придбання
пам'ятника воїнам�афганцям)

6. Внести зміни до п. 6.3 рішення позачергової сесії від 20.08.2012 року 
№ 23/1109, виклавши його в такій редакції:

"6.3 Збільшити асигнування по КФК 160101 "Землеустрій" КЕКВ 1171 на 
147 709,00 грн (на виготовлення нової грошової оцінки земель Боярської міської ра�
ди за рахунок коштів, що надійшли від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського
виробництва по КДБ 2111000 в сумі 147 709,00 грн)".

Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7 "Рішення про затвердження міського
бюджету на 2012 рік".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника місь�
кого голови Скочка В. А.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 04 вересня 2012 року № 83/2

м. Боярка 

Про проведення осіннього двомісячника санітарної очистки 
та благоустрою м. Боярка

Керуючись пп. 7 п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування", відповід�
но до Правил благоустрою, затверджених рішенням ХVІІІ сесії Боярської міської ради
№ 14/701 від 24 листопада 2011 року, виконком Боярської міської ради ВИРІШИВ:

1. Провести осінній двомісячник благоустрою та поліпшення санітарного стану те�
риторії м. Боярка у термін з 15 вересня по 15 листопада 2012 року.

2. Затвердити штаб по координації робіт з проведення весняного двомісячника з
благоустрою міста згідно з додатком 1.

3. Затвердити заходи з проведення осіннього двомісячника з благоустрою міста
згідно з додатком 2.

4. 15.09.2012, 29.09.2012, 20.10.2012, 03.11.2012 провести міські суботники бла�
гоустрою з залученням підприємств, громадських організацій та шкіл м. Боярка.

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету виділити кошти на прове�
дення двомісячника з благоустрою, передбачені бюджетом міста на 2012 рік.

6. Кожної п'ятниці проводити засідання штабу по координації робіт осіннього дво�
місячника з благоустрою та санітарної очистки міста.

7. Підсумки проведення осіннього двомісячника розглянути на засіданні виконко�
му 2012 р.

8. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови
М. І. Давиденка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
До рішення виконавчого комітету № _________ від ___________

ШТАБ
по координації робіт осіннього двомісячника з благоустрою 

та поліпшення санітарного стану міста
Давиденко М. І. � голова штабу, заступник міського голови
Євлашевська Н. В. � заступник голови штабу, майстер з благоустрою Боярського

УЖКГ
Помін К. Н. � секретар штабу, майстер КП "БГВУЖКГ".

Члени штабу:
Мазурець В. В. � головний спеціаліст з житлово�комунальних питань Боярської

міської ради
Білан В. В. � зав. відділом Рай СЕС
Мурдій В. О. � начальник БГВУЖКГ
Павлусь В. І. � директор КП "Боярка � Водоканал"
Музика С. О. � заступник начальника з благоустрою КП "БГВУЖКГ"
За згодою: дільничні інспектори Києво�Святошинського РВ ГУ МВС України в Ки�

ївській області.
Заступник міського голови М. І. Давиденко

Додаток 2
До рішення виконавчого комітету № _________ від _________

ЗАХОДИ
на проведення двомісячника санітарної очистки 

та благоустрою території міста Боярка
1. Затвердити міський штаб по організації та проведенню двомісячника санітар�

ної очистки та благоустрою території міста Боярка.
2. Закріпити за керівниками підприємств всіх форм власності прилеглі території,

майдани, вулиці, місця громадського користування та відпочинку згідно з розробле�
ною схемою та зобов'язати підприємства впорядкувати закріплені території.

3. Провести загальноміські суботники з впорядкування парків міста.
4. З метою приведення в належний санітарний стан закріпити пам'ятники міста та

прилеглі до них території за громадськими організаціями міста.
5. Провести збори підприємств з метою інформування про заходи з проведення

двомісячника санітарної очистки та благоустрою території міста Боярка та згоди під�
приємців щодо участі в цих заходах.

6. Зобов'язати садові товариства впорядкувати прилеглі території.
7. Зобов'язати мешканців приватного сектора впорядкувати подвір'я та прилеглі

території.
8. Житловим кооперативам організувати та провести суботники по впорядкуван�

ню прилеглих до будинків територій, підрізку дерев, кущів, побілку бордюрів, озеле�
нення прибудинкових територій.

9. В рамках двомісячника провести конкурси:
•На краще приватне подвір я;
•На кращого двірника;
•На будинок зразкового санітарного стану.
10. КП "Боярка�Водоканал":
•Провести благоустрій територій, прилеглих до виробничих баз;
•Станцій водозабору, КНС, очисних споруд;
•Облаштування та благоустрій артсвердловин;
•Відновити дорожнє покриття в місцях проведення ремонтних робіт на мережах

водозабезпечення та водовідведення;
•Провести благоустрій території біля адмінбудови по вул. Білогородська;
11. Боярському ГВУЖКГ:
• Організувати прибирання прибудинкових територій двірниками;
•Санітарна очистка закріплених вилиць;
•Вивезення сміття з приватного сектора;
•Демонтаж рекламних щитів на МАФ, встановлених без дозволу;
•Відновлення дорожнього покриття в місцях проведення земельних робіт на ме�

режах теплозабезпечення;
•Своєчасно проводити реконструкцію, ремонт та утримувати в належному стані

всі вулиці, дороги, шляхопроводи, переходи, технічні засоби регулювання дорожньо�
го руху, зовнішнього освітлення, водопостачання і водовідведення;

•Зберігати діючі та створювати нові об'єкти зеленого будівництва з урахуванням
вимог ландшафтної архітектури та садово�паркового мистецтва, максимально збері�
гати зелені насадження;

•Проводити будівництво та утримувати в належному стані спортивні споруди для
мешканців мікрорайонів та у подвір'ях;

•Своєчасно проводити заходи щодо підготовки житлового фонду, об'єктів житло�
во � комунального господарства і соціальної сфери до сезонної експлуатації;

•Забезпечити утримання територій та об'єктів міської інфраструктури, в тому чис�
лі меморіалів, братських могил і кладовищ у зразковому технічному і санітарному ста�
ні;

•Забезпечити наявність та належний технічній стан інформаційних покажчиків
назв вулиць, будинкових ліхтарів, під'їздів;

•Утримувати в належному технічному стані дошки оголошень на будинках, прибу�
динкових територіях та своєчасно проводити їх ремонт;

•Забезпечити встановлення дошок для оголошення біля кожного житлового бу�
динку, ЖЕКу;

12. Києво�Святошинський комбінат комунальних підприємств:
•Вивезення стихійних сміттєзвалищ;
•Прийом сміття з приватного сектора під час проведення двомісячника санітарної

очистки та благоустрою території міста Боярка.
13. Забезпечити участь школярів та освітян у заходах з проведення двомісячника.
Заступник міського голови М. І. Давиденко

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 04 вересня 2012 року № 83|1

м. Боярка 
Про хід підготовки житлово�комунальних підприємств м. Боярка до опалю�

вального періоду 2012�2013 рр.
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши

доповіді керівників комунальних підприємств міста з цього питання та виступ заступни�
ка міського голови М. І. Давиденка щодо необхідності виконання завдань з підготовки
до роботи в осінньо�зимовий період 2012�2013 рр., виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Доповіді керівників комунальних підприємств міста про хід виконання заходів з
підготовки житлово�комунального господарства міста до роботи в осінньо�зимовий
період 2012�2013 років прийняти до відома (додається)

2. Фінансово�економічному відділу міськвиконкому забезпечити фінансування за�
ходів з підготовки міських комунальних об'єктів до роботи в осінньо�зимовий період
2012�2013 рр. в межах, передбачених бюджетом міста на 2012 рік.

3. Керівникам комунальних служб міста щотижня надавати в міськвиконком ін�
формацію про хід виконання заходів з підготовки міських комунальних об'єктів до ро�
боти в осіньо�зимовий період 2012�2013 років.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Давиденка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 
до рішення 24 сесії БМР VІ скликання від 06.09.2012 року № 24/1116

№
Перелік об'єктів комунальної власності

м. Боярка, що підлягає передачі в орен�
ду за результатами конкурсу 

площа Орендар
Тер�
мін

1.
Приміщення за адресою: м. Боярка, 

вул. Сєдова, 3
64 кв. м. ФО�П Ратушна Л. М. 1 рік

2.
Приміщення за адресою: м. Боярка, 

вул. Гоголя, 52
6,1 кв. м. ЧП "Галина" 1 рік

3.
Приміщення за адресою: м. Боярка,

вул. Білогородська, 25 
59,7 м.

кв
ФО�П Полуянова Н. Ф.

3 ро�
ки

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
засідання чергової 24 сесії

РІШЕННЯ № 24/1115
від  06 вересня 2012 року м. Боярка

Про затвердження меморандуму

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Боярська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити меморандум "Про співробітництво між Інспекцією з питань захисту
прав споживачів у Київській області та Боярською міською радою Київської області".

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника
міського голови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

1. Агрономічна 46. Калініна 91. І�ша Піщана

2. Азовська 47. Капітальна 92. ІІ�ша Піщана

3. Амбулаторна 48. Квіткова 93. Першотравнева

4. О. Андріяшева 49. Комсомольска 94. Петровського

5. Артилерійська 50. Кірова 95. Печерська

6. Баумана 51. Лейтенанта Кібенка 96. Польова

7. 8 Березня 52. Київська 97. Полярна

8. Д. Бідного 53. І. Крилова 98. Прорізна

9. Білогородська 54. Крупської 99. Проектуєма

10. Богданівська 55. І. Коваленка 100. Пролетарська

11. Богунського 56. Кооперативна 101. О. Пушкіна

12. Боженка 57. Комсомольців 20�х. років 102. Радянська

13. Будаївська 58. Коротка 103. І. Рєпіна

14. Будьоного 59. Космонавтів 104. Садова

15. Будівельна 60. Котовського 105. Саксаганського

16. Бульварна 61. Короленка 106. В. Самійленка

17. Васильківська 62. М. Коцюбинського 107. Сахалінська

18. Вишнева 63. Колгоспна 108. Світлогірська

19. Возз'єднання 64. С. Лазо 109. Свободи

20. Вокзальна 65. М. Лисенка 110. Сєдова

21. Волгоградська 66. Лісний кордон 111. Серафімовича

22. Ворошилова 67. Лікарняна 112. Сільгосптехнікум

23. Газова 68. Лінійна 113. Сонячна

24. Герцена 69. Лугова 114. Студентська

25. М. Гоголя 70. Лісодослідна 115. Східна

26. Горького 71. Лісна 116. Тарасівська

27. Громова 72. Лісництво 117. Таращанська

28. Дачна 73. Леніна 118. Л. Толстого

29. Дежньова 74. М. Лермонтова 119. Територія технікум

30. Дзержинського 75. Ленінградська 120. І. Тургенєва

31. Декабристів 76. Матросова 121. Уральська

32. Деснянська 77. Маяковського 122. Л. Українки

33. Дніпровська 78. Мічуріна 123. Фестивальна

34. Енгельса 79. Миру 124. І. Франка

35. Жовтнева 80. Молодіжна 125. Фрунзе

36. 40 років Жовтня 81. Московська 126. Фурманова

37. 50 років Жовтня 82. М. Некрасова 127. Б. Хмельницького

38. Жуковського 83. Нова 128. Хрещатик

39. Заводська 84. Набережна 129. Чапаєва

40. Залізнична 85. Новобогданівська 130. Чкалова

41. Зелена 86. М. Островського 131. Черешнева

42. Зеленогірська 87. Паркова 132. Чернишевського

43. Зоряна 88. Партизанська 133. Т. Шевченка

44. Індустріальна 89. А. Пастернака 134. Щорса

45. Іркутська 90. Піонерська 135. Ягідна

136. Яблунева

1. Артеківський 13. Зелений 25. П'ятигірський

2. Байкальський 14. Іванівський 26. Радгоспний

3. Базарний 15. Кавказький 27. Руднєва

4. Банний 16. Київський 28. Санітарний

5. Білогородський 17. Криворізький 29. Сахалінський

6. Васильківський 18. Лікарняний 30. Сосновий

7. Вокзальний 19. Матросова 31. Старий

8. Волинський 20. Малий 32. Сумський

9. Донбаський 21. Озерний 33. Тублікарня

10. Жовтневий 22. Парковий 34. Харківський

11. Житомирський 23. Полтавський 35. Чернігівський

12. Затишний 24. Пролетарський

1. Білогородський 3. Зелений 5. Набережний

2. Вітвістий 4. Іванівський 6. УТОС

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



Відкрив свято вітальними словами ке�
рівник відділу у справах сім'ї, молоді та
спорту РДА Віктор Мудрик. Користуючись
нагодою він вручив грамоти та подяки
кращим викладачам фізкультури і трене�
рам ДЮСШ. 

Учасників заходу зі святом також приві�
тав заступник міського голови Боярки Ва�
лерій Дубовецький, який щиро побажав
юним та досідченим спортсменам нових
перемог та звершень.

Юрій Цікаленко, звертаючись до дітей,
зичив їм міцного здоров'я та значних успі�
хів у навчанні. І повідомив, що на всіх
учасників спортивного свята чекає приго�
щання, а на переможців � пам'ятні пода�
рунки. Ці слова діти зустріли щирими оп�

лесками.
А далі початися показові

виступи вихованців секцій
важкої атлетики і тхеквондо
ДЮСШ та змагання учасни�
ків спортивного свята з во�
лейболу, футболу, легкої ат�
летики, настільного тенісу. 

Рум'яні щічки, сяючі очі
дітлахів свідчили про те, що
свято вдалося на славу.
Особливо смачне його за�
вершення у вигляді бутер�
бродів та солодощів, якими
Юрій Цікаленко щедро по�
частував дітей.

¡ÓˇÍ‡
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При нагоді зазначимо, що ці
змагання порівняно молоді, і
своїм народженням завдячу�
ють… нашій Боярці! Приїхавши
три роки тому на боярське інва�
раллі, гонщики з Чернівців пе�
рейняли досвід клубу "Ікар" і ви�

рішили започатку�
вати подібні

з м а �

гання і в
своєму місті. То
ж не дивно, що бояр�
ські автогонщики були за�
прошені чи не найпершими. Взага�
лі ж в змаганнях взяли участь представни�
ки Литви, Естонії, Білорусі, Молдови, Прид�
ністров'я, Німеччини, Польщі, Росії та, звіс�
но, України.

Традиційно змагання відбувалися у кла�
сах, відповідно до кубатури двигуна автомо�
білів. Переможці визначалися в кожному
класі. 

Боярський екіпаж виступав під номером
34. І йшов до своєї перемоги, немов леген�
дарний танк Великої Вітчизняної: швидко,
попри всі перешкоди. Розповідає штурман
"тридцятьчетвірки" Галина Оревіна:

� Потрібно було проїхати чотири слаломи �
невідомим містом, за легендою (тобто � за
маршрутом, який отримує кожен екіпаж пе�
ред початком гонки)… Особисто мені най�
більше сподобалося те, що всі слаломи були
дуже важкі. Навіть для нашого екіпажу, хоча
в подібних змаганнях ми беремо участь вже
20 років, а відтак маємо неабиякий досвід.
Та ці 230 км далися нелегко.

� Та, мабуть, фортуна все ж таки була
на вашому боці? � кидаю погляд на золоті
медалі й сяючий кубок.

� О так, � сміється Галина Сигізмундівна, �

хоча випробувань також вис�
тачало… В перший

день змагань маши�
на ніяк не хотіла їхати!

Спочатку злетів патру�
бок. Замінили, поміня�

ли мастило. На другому
слаломі відмовили вен�

тилятори, охолодження
ніякого, і наш мерседес за�

кипів, як чайник. На третьо�
му слаломі те ж саме… Та ми

були просто вражені, як нам допомагали
звичайні люди.

…Фортуна посміхнулася боярчанам, за
яких вболівали ледь чи не всі глядачі, лише
на другий день змагань. Спочатку � радість із
приводу того, що машина таки вийшла на
трасу. А потім немов крила виросли та й ви�
несли екіпаж Оревіних просто на найвищу
сходинку чемпіонського п'єдесталу.

� Ми раділи мов діти, � щасливо всміхаєть�
ся пані Галина. � Гонка була дуже запекла,
більшість учасників � значно молодші за нас,
і кожний хотів показати свою майстерність.
До того ж наші суперники � спинальники: хо�
ча у візках, але ж руки то сильні. А мій Сашко
� шейник, відтак кермувати йому набагато
важче. Та, мабуть, дійсно: як дано Богом їз�
дити, то потрібно… перемагати!

� Мабуть, талісман допоміг? � жартую,
киваючи в бік вітрового скла, на якому
той талісман і мав би висіти.

� Скоріше � благословення, � серйозно
відповідає моя співрозмовниця. � Перед са�

мим стартом ми зателефонували нашому
міському голові: "Тарасе Григоровичу, ми
стартуємо". А у відповідь � знайоме кожному
боярчанину: "Боярка, вперед!" І ми пішли! 
І не хотілося підвести довіру рідного міста, і,
незважаючи на такі поломки, вже бачили,
що ми таки будемо перші. За нас навіть суд�
ді вболівали!

…Потім було нагородження і солодка
мить заслуженої слави. Та, на думку моєї
співрозмовниці, навіть не це є головним.

� Головним є те, � переконливо говорить
Галина Сигізмундівна, � що інваліди збира�
ються, спілкуються, змагаються і… забува�
ють про свою біду, яка неначе відступає пе�
ред прагненням до перемоги � запоруки
повноцінного життя. Радує те, що нас, лю�
дей з обмеженими фізичними можливостя�
ми помітили, з нами рахуються, нас підтри�
мують. За останній час ми досягли дуже
значних спортивних результатів. Із чемпіо�
нату світу пан Носенко привіз три золоті ме�
далі. Команда школи для слабозорих зараз
бере участь в змаганнях "Повір у себе!" у Єв�
паторії. Оля Шатило повертається з Англії з
бронзою. Звісно, без підтримки досягнути
такого рівня нам було б складно. Тому дякую
всім, хто нас підпримує � представникам ра�
йонної та міської влади. Ми ж і наділі будемо
працювати.

Від себе хочу побажати екіпажу Оревіних
багато нових перемог та висловити переко�
нання в тому, що Боярці дійсно є ким пиша�
тися! 

Радислав Кокодзей, фото автора

�����	 ������ �… �����	�	�!

7 вересня, напередодні Дня

фізкультури і спорту, стадіон "Зе�

ніт" став епіцентром районного

спортивного свята за участю вихо�

ванців Києво�Святошинської ДЮСШ

при відділі у справах сім'ї, молоді

та спорту райдержадміністрації.

Привітати юних спортсменів при�

були шановані гості, зокрема депу�

тат Київської обласної ради, заслу�

жений тренер України Юрій Ціка�

ленко та чемпіон Європи з греко�

римської боротьби, учасник Олім�

піади 2012 Василь Рачиба.

25�27 серпня у Чернівцях

відбулося Міжнародне авторалі

"Буковинські Карпати�2012" на

автомобілях з ручним керуван�

ням. Київщину на цих змаганнях

представляв боярський екіпаж у

складі Олександра та Галини Оре�

віних, який і виборов у своєму

класі призове золото.  

16 вересня на стадіоні "Зеніт"
об 11.00 відбудеться чергова зустріч
команд І ліги районного чемпіонату з
футболу. Команда ДЮСШ із Боярки
зустрінеться з  ФК "Юровіт" (с. Віта
Поштова). Тож закликаємо вболіваль�
ників підтримати команду рідного міс�
та. Вболіваймо за наших! 

анонс  Футбольний 
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Днями жіноча збірна з сидячого во�
лейболу виграла матч за бронзову ме�
даль Паралімпіади�2012 у збірної Ні�
дерландів з рахунком 3:0. Це історич�
на подія в спортивному житті України і
Боярки, тому що в складі української
команди виступала боярчанка Ольга
Шатило. Це чудовий подарунок бояр�
чанам від Ольги до Дня міста. Вітаємо
Олю та інших спортсменок збірної з
визначною Перемогою!

��� ���������
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Не дарма Боярку вважають спортив�
ним містом. Щонайкращим підтвер�
дженням цього є ті здобутки, якими мо�
жуть похизуватися боярчани. Тож при�
гадаймо спортивні і не тільки досягнен�
ня Боярки протягом останнього року.

Вересень 2012 

На території боярського лісу вперше в
історії міста відбулася крос�кантрійна
велогонка "Вузькоколійка�12". 

Футбольний клуб "Фанат" втретє стає
володарем Кубка міського голови. Ці
змагання вже стали доброю спортивною
традицією міста.

Започатковано турнір серед дитячих
футбольних команд пам'яті Андрія Плак�
сицького. 

Екіпаж Боярського міського клубу
"Ікар" у складі Олександра та Галини
Оревіних здобуває срібло на ралі "На�
дія", змагання проходили в Москві.

Червень 2012

Міського голову Боярки Тараса Доб�
рівського обрано капітаном футбольної
збірної мерів України.

Боярчани � найсильніші в районі. Бо�
ярський спортсмен Володимир Влади�
ка став переможцем змагань із пауер�
ліфтингу, що пройшли у Вишневому. 

Травень 2012

У Боярці відбувся міжнародний турнір
з новусу серед шкільних команд. Пере�
могу в ньому здобула боярська команда
"Позитив".

Квітень 2012 

Боярська танцювальна пара Юрій Пу�
жайло та Євгенія Ільяш у номінації "Юні�
ор�1" з латино�американською програ�
мою виборола титул чемпіонів на зак�
ритому Чемпіонаті світу Кубка "IDU" з
бальних танців. А боярчани Ігор Пару�
бець та Каріна Коваленко з європей�
ською програмою в номінації "Молодь�
1" стали фіналістами. 

У місті відбувся турнір з фут�залу се�
ред ветеранів, в якому перемогу здобу�
ла боярська команда "Ветеран�40". 

Лютий 2012

Політична реклама

"�����" ������	� ���������������

І це далеко не всі перемоги нашого
міста та його жителів. А скільки здобут�
ків ще попереду. Тож "Боярка, вперед"!



16 вересня �

с п р и я тл и в и й

день для збору

врожаю, спа�

л ю в а н н я

сміття, збору

пізньої капусти,

овочів та фрук�

тів для довготри�

валого збері�

гання. 

18�20 вересня варто

збирати гриби, а два наступні дні

гарний час для обрізки та закриття

троянд на зиму. До 25 вересня вар�

то сіяти насіння щавлю. 

А от 26 та 27 вересня � безплідні

дні. У цей час щонайкраще займа�

тися боротьбою зі шкідниками. Два

наступні дні найкраще присвятити

посадці дерев та кущів. 

Крім того, наприкінці вересня � на

початку жовтня щонайкраще висад�

жувати малину.

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
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13 вересня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Лоракс" (мультфільм)

17�00  
"Пірати! Банда невдах" 

(мультфільм)

18�40 "Джон Картер" (фентезі)

21�10  "Територія темряви" (трилер)

Що? Де? Коли?

Час Назва

15�30 "Рухай час!" (мультфільм)

17�00  "Тарбозавр"  (мультфільм)

18�40 "Піраньї" (жахи) 

20�20  "Месники" (фантастика)

21�10 "Пункт призначення�5" (жахи)

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

Інгредієнти: зефір � 500 гр,

апельсини � 3 шт., банани � 4 шт.,

ківі � 3 шт., цукор � 1 склянка,

вершки � 1 склянка,

мармелад, цукати, тертий

шоколад, стружка кокоса.

Спосіб приготування:

Наріжте пластинками зефір.

Почистіть апельсини, банани і ківі і на�

ріжте їх кружечками. Збийте з цукром вершки за допо�

могою міксера. Викладіть торт шарами. 1�й шар � зефір; 2�й шар � апель�

сини; 3�й шар � вершковий крем; 4�й шар �зефір; 5�й шар � банани; 6�й

шар � вершковий крем; 7�й шар � зефір; 8�й шар � ківі; 9�й шар � вершко�

вий крем; 10�й шар � зефір. Змастіть верх торта вершковим кремом і

прикрасьте його за допомогою часточок фруктів, цукатів та мармеладу.

Поставте готовий торт у холодильник на 2 години. Охолоджений посипте

кокосовою стружкою і шоколадом.

Смачного!

��������-�������� ����

номераРецепт 

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

Традиційним буде й

дефіле в купальниках.

Родзинкою ж цього�

річного конкурсу ста�

не бразильський кар�

навал � авторська ідея

організаторки заходу

Ані Донець. 

До речі, конкурс

"Міс Боярка" подо�

рослішав. І не лише за власним

віком, а й за віком учасниць. Цьо�

го року участь в ньому беруть

здебільшого студентки вишів і

лише дві школярки. 

На моє запитання

до організаторки за�

ходу Ані Донець, з

приводу того, що є го�

ловним стимулом для

дівчат, які вирішили

довести силу своєї

краси, вона, не вагаю�

чись, відповіла: 

� Прагнення стати

зірками. Усі  конкур�

сантки справді яскра�

ві. Тож сподіваюся, що

ми зможемо приємно

вразити глядачів дійс�

тва, й свято краси за�

лишить багато феє�

ричних вражень. 

Від себе додам: та

хіба може бути інак�

ше на бразильському карнавалі?! 

Святослава Бережна 

Так, у серпні в нашому місті

на світ з'явилося 62 немов�

лят, а з життя пішло 48 осіб.

Цікава закономірність: де�

мографічні вибухи характерні

зараз для найбільших насе�

лених пунктів району, зокре�

ма для Боярки, Виш�

невого, Софіївської

Борщагівки, Петро�

павлівської Борща�

гівки та інших. 

Мода ж на імена

для новонароджених

наразі значно не

змінилася. На піку

своєї популярності

знаходяться тради�

ційні ймення � жіно�

че Марія та чоловіче

Іван. Також часто малюків на�

рікають Артемами, Максима�

ми, Єлизаветами та Анаста�

сіями.
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Тенденції 
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��	��������� �	��	�	��Незабутнє свято кра�
си у День міста відбудеть�
ся на головній сце�
ні Боярки. 

Вісім чарівних
дівчат виборюва�
тимуть право но�
сити титул "Міс Бо�
ярка�2012". Пре�
тендетки на звання
королеви краси
візьмуть участь у
різноманітних кон�
курсах.

Торік Боярка вперше
за останні 24 роки подола�
ла демографічну кризу.
Приємно відзначити, що
ця ж тенденція зберігаєть�
ся і в цьому році.

Тенденції

Час Назва

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

15�00  "У пошуках Жу" (мультфільм)

16�30 "Титанік" (драма)

20�00 "Піраньї" (жахи)

21�30 "Люди в чорному�3" (фантастика)

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

Час Назва

13�30 "Кіт у чоботях" (мультфільм)

15�00  
"Пірати! Банда невдах"

(мультфільм)

16�40 "Месники" (фантастика)

19�20  "Титанік" (драма)

21�10 "Пункт призначення�5" (жахи)

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

17 вересня � вихідний день

городника Календар 
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##��������  ��		

������  ������		



Найвище стовпчик термометра під�

німеться 14 вересня. В цей день він

сягне позначки + 24. Та вже в суботу,

15 вересня, очікується зниження тем�

ператури до + 18. У цей день також

можливий дощ. Та вже з неділі прогно�

зується суха погода, хоча й на щед�

рість сонячного проміння не варто

розраховувати. Температура повітря

прогріватиметься до + 19. Жодних си�

ноптичних змін не станеться до 20 ве�

ресня. Ця вереснева днина вперше за

тривали час має порадувати нас со�

нячною погодою. 
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ОВЕН
Друга половина вересня посилить акцент на
сфері особистих стосунків дозволить знахо�
дити компроміси в існуючих союзах і з лег�
кістю заводити нові знайомства. Зараз не
беріть на себе всю відповідальність і віддай�
те право вирішального голосу компаньйону. 

ТІЛЕЦЬ
Не виключено, що в другій половині вересня
ви станете більш відвертими. Але можливі й
конфлікти через різке вираження вимог або
претензій. Будьте відкритими з близькою
людиною, але не плутайте відкритість з аг�
ресивністю, не провокуйте сварки.

БЛИЗНЮКИ
Цей період принесе нові приємні знайом�
ства. Вам будуть частіше робити комплімен�
ти, з'явиться більше можливостей для флір�
ту. Познайомитися ви можете на вулиці, в
транспорті, під час поїздок, а також у неве�
ликих кафе або бібліотеках.

РАК
Зараз ви зможете поліпшити своє матері�
альне становище, збільшити доходи, не вик�
лючено отримання подарунків. Це час також
прекрасно підходить для здійснення поку�
пок, особливо якщо мова йде про придбан�
ня одягу або модних аксесуарів. Висока ак�
тивність очікується і в особистому житті. В
цей період ймовірні нові знайомства. 

ЛЕВ
Друга половина вересня у Левів також буде
сприятливим періодом для проведення ре�
монту або виконання будь�якої хатньої ро�
боти, що вимагає високої активності. Це
вдалий період для діяльності на присадиб�
ній ділянці. Обов'язково займіться чимось
активним, якщо немає роботи по дому, при�
діліть увагу спортивним вправам.

ДІВА
Зараз вам буде складніше промовчати у
розмові. Але намагайтеся все ж виходити з
суперечки, якщо відчуваєте, що переконати
опонентів вам все одно не вдасться. Також
збільшиться кількість спілкування, зросте
число коротких поїздок або переміщень. В
особистих стосунках настає період скрит�
ності. Зараз не виключено зав'язування та�
ємних романів.

ТЕРЕЗИ
Протягом цього періоду ви зможете більше
заробити. Не рекомендується, щоправда,
активно витрачати зароблені гроші, хоча
економити у цей час буде досить складно.
Ваші стосунки з друзями наприкінці вересня
стануть більш гармонійними, ви зможете
присвятити їм більше часу. В особистих сто�
сунках захочеться новизни, цікавих експе�
риментів.

СКОРПІОН
Для досягненні цілей, пов'язаних з вашою
кар'єрою, частіше проявляйте чарівність. Го�
товність піти на компроміси, особливо коли
мова йде про якісь домовленості з керівниц�
твом. Гнучкість зараз буде розцінена як ва�
ша позитивна якість.

СТРІЛЕЦЬ
Розташування планет принесе Стрільцям
вдачу в навчанні. Цей час відмінно підходить
для того, щоб записатися на короткостроко�
ві курси. Причому вчитися можна тому, що
вам подобається. Зараз зовсім не обов'яз�
ково отримувати професійні знання, голов�
не � задоволення від процесу навчання.

КОЗЕРІГ
Козероги будуть щасливі в питаннях,
пов'язаних з веденням власного бізнесу, а
також кредитами та інвестиціями. Протягом
цього періоду ви зможете отримати кредит
на пільгових умовах, тому не поспішайте по�
годжуватися з першою ж пропозицією.
З'явиться можливість успішно вкласти вільні
кошти.

ВОДОЛІЙ
Самотні Водолії у цей період зможуть зус�
тріти своє кохання. Якщо ви не так давно
розпочали стосунки, то у вересні вони мо�
жуть перейти в більш стабільну фазу. Успіх у
кар'єрі в цей період буде залежати від вашої
енергійності, а деколи і наполегливості. При
цьому не забувайте демонструвати своє ба�
жання знаходити компромісні рішення,
особливо під час ділових перемовин.

РИБИ
Стосунки в робочому колективі у цей пері�
од налагодяться, буде більше розуміння у
стосунках із колегами. Це успішний період
для подорожей та активного відпочинку.
Посилиться інтерес до інших культур, що
створить стимул для подорожей за кор�
дон.

ГОРОСКОП
16 вересня � 26 вересня

11112222

� Чи змінила ця подія моє життя?
Безперечно. По�перше, участь в кон�
курсі дозволила мені розкрити себе,
додала упевненості. А також стимулю�
вала мене стати вихованкою модель�
ного агентства "Fashion Look", � розпо�

відає сьогодні Юлія.
� Такі перемоги,
безперечно, на�
дихають та
роблять життя
більш яскравим і
динамічним. Ад�
же завдяки кон�
курсу у мене
з'явилося багато
нових друзів та знайомих
і головне виникло прагнен�
ня всебічно розвиватися.
Цьогорічних претенденток на
звання "Міс Боярка�2012" хо�
чу запевнити, що сама участь
в конкурсі та підготовка до
нього приносять велике за�

доволення. Тож бажаю всім
конкурсанткам впевненості
в собі, побільше позитивних
емоцій та яскравих усмі�

шок. 
Сама ж Юлія, яка є уче�

ницею 11 класу третьої
Боярської школи, наразі
готується до вступу до
вишу. Дівчина мріє нас�
тупного року стати  сту�
денткою факультету
"міжнародна економі�
ка" та ще взяти участь у
районному конкурсі
краси. 

Святослава Бережна 
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врятує світКраса 

Погода

Телефон

097�4150783

Тут може бути

Ваша 

реклама

Потрібен
продавець-

консультант
у магазин

мобільного зв'язку
(м. Боярка).

Жінка 21�45 років. 
Знання ПК на рівні

користувача.
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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ТОВ "Фінансове�правове управління"
надає юридичні послуги:
� ведення підприємницької діяльності;

� представлення ваших інтересів в
міліції, в суді та інших органах влади;

� захисту ваших прав та інтересів. 
(04598) 6�02�97, 
066�744�58�08.

ЗАПРОШУЄМО 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ
за мамою похилого віку

порядну, доброзичливу 
жінку � фахівця 
своєї справи. 

Винагорода відповідна.
Адреса: м. Боярка, 
поблизу райлікарні.

Олександр Леонідович,
тел. (050)3585405

98573
Газета “Боярка�Інформ”

Рік тому титул "Міс Боярка�
2011" здобула Юлія Королюк. Як
змінила ця перемога життя дівчини
журналіст нашої газети вирішив
поцікавитися безпосередньо в кон�
курсантки�переможниці. 

У бар заходить відвідувач і просить
бармена налити в 200�грамову склянку
300 грамів віскі.

Бармен здивовано:
� Це ж неможливо!
Відвідувач:
� Тоді в дві склянки по 150.
Бармен наливає в дві склянки по 150

грамів. Відвідувач виливає все в 200�
грамову склянку � все увійшло.

Бармен:
� Ба, та ви фокусник!
Відвідувач:
� Та ні, фокусник � це ви, а я податко�

вий інспектор!

Багато що можна сказати про жінку за
її руками. Приміром, якщо жіночі ручки
"ніжно" обхоплюють і стискають твоє
горло, значить пані чимось засмучена.

Якби усіма державами управляли жін�
ки, то у світі не було б воєн. Було б прос�
то багато країн, які одна з одною не роз�
мовляють.
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1 МІСЯЦЬ �
8 ГРН

3 МІСЯЦІ �
24 ГРН

2
МІСЯЦІ �

16 ГРН
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