
Гість редакції � бронзова призерка
Параолімпійських Ігор у Лондоні

Ольга Шатило

15 вересня Боярка яскраво, весело та помпезно

відсвяткувала свій День народження. Тривалі приго�

тування до свята на всі сто виправдали себе, адже

видовищ та позитивних вражень вистачило на всіх

учасників дійства та гостей міста, яких спершу уро�

чисто зустрів в історичній будівлі Центру дозвілля

Навчально�оздоровчого комплексу Київського вій�

ськового ліцею ім. І. Богуна міський голова Тарас

Добрівський.  

За давньою доброю традицією, першими вітати місто

почали боярчани�спортсмени. У парку Перемоги змагали�

ся прихильники пляжного волейболу. Серед 6�ти дівочих

команд кращими стали Альона Агафонова та Юля Казми�

ренко. З�поміж 8�ми чоловічих команд � Андрій Торгон�

ський та Дмитро Субота.

Були свої переможці і в настільному тенісі, і в шаховому

турнірі (який відбувся в приміщенні Києво�Святошинсько�

го центру соціально�психологічної реабілітації населення),

і в змаганнях з армрестлінгу. До речі, вперше в історії міста

в цьому суто чоловічому виді спорту вирішили спробувати

себе й представниці прекрасної статі � аж три учасниці…

Паралельно на стадіоні "Зеніт" проходили дружні зустрічі

юних футболістів. Найбільш видовищним став матч між ко�

мандами ДЮСШ Боярки і Тарасівки…
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ЯК БОЯРКА СВІЙ ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ
СВЯТКУВАЛА

Європейський турнір

з новусу, що відбувся 15

вересня в Боярці, від�

крив святковий міні�кон�

церт за участі фольклор�

ного колективу "Зати�

шок". З вітальним сло�

вом до учасників турніру

звернувся заступник

міського голови Боярки

Микола Давиденко:

� Це досить симво�

лічно, що такий важли�

вий захід відбувається

саме в День Боярки, �

зазначив він та поба�

жав, щоб перемогли

найсильніші.  

НА КУБОК ЄВРОПИ � 
ДО… БОЯРКИ!

У номері

Напередодні Дня міста в історичній частині Боярки

відбулося відкриття  пункту медичної швидкої допомоги. 

ПУНКТ МЕДИЧНОЇ ШВИДКОЇ
ДОПОМОГИ ВЖЕ ДІЄ 

В ІСТОРИЧНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА

3 стор.

3 стор.

4 стор.

Найближчим часом у місті буде проведено ре�

конструкцію вуличного освітлення. Для цих ро�

біт із державного та міського бюджетів було ви�

ділено понад 700 тис. грн. Як повідомив в.о. ди�

ректора Боярського ГВУЖКГ Віталій Мурдій, ни�

ні підприємство обслуговує 150 км вуличної ме�

режі (2900 ліхтарів). Крім того, планується вста�

новлення ще 500 нових ліхтарів як у новій, так і в

історичній частинах Боярки. 

Інф. “Боярка�інформ”

Традиційно саме восени у сусідніх з Бояркою селах

проходять храмові свята, а відтак і святкування Днів сіл. 

Так, 22 вересня жителі Забір'я відсвяткували День свого се�

ла. На черзі � Малютянка та Бобриця. Зокрема, бобричани

планують відзначати День свого села 6 жовтня. Родзинкою

свята має стати парад наречених. Дівчата та жінки проде�

монструють весільні дівочі вбрання, в яких одружуються за�

раз та одружувалися їхні мами й бабусі. 

Інф. "Боярка�Інформ"

Численні привітання та слова по�

дяки лунали того для на адресу де�

путата Боярської міської ради Кос�

тянтина Пацьори, який в стислі

терміни здійснив добудову до ма�

газину та облаштував приміщення

для відкриття аптеки. 

� На початку березня, під час зус�

трічі міського голови Тараса Доб�

рівського з жителями історичної

частини міста, пору�

шувалося питання

про нагальність від�

криття аптеки. Мину�

ло півроку � і ось сьо�

годні ми є учасника�

ми цієї урочистої ми�

ті. Дякую всім, хто до�

лучився до цієї важ�

ливої справи та допо�

міг прискорити цю

знакову мить, особ�

ливо � міському голо�

ві Боярки Тарасу

Добрівському та го�

лові міської організа�

ції Партії регіонів

Дмитру Паливоді, �

зазначив Костянтин

Пацьора. 

Зі свого боку керів�

ники районної та

міської влади � голова

райдержадміністрації

Олександр Заєць, го�

лова районної ради

Володимир Луцюк та

мер Боярки Тарас Добрівський, які

взяли участь у відкритті, відзначи�

ли, що за останній час у місті стало�

ся багато позитивних зрушень.

Вони подякували представнику де�

путатського корпусу Боярської

міської ради за активну громадську

позицію та значний внесок у розбу�

дову інфраструктури Боярки.

Інф. “Боярка�Інформ”

ВІДКРИТТЯ АПТЕКИ ВІДБУЛОСЯ

Як ми й анонсували у
попередньому номері газе�
ти, 14 вересня по вулиці
Шевченка, 24 б відбулося
відкриття аптеки в історич�
ній частині міста. Біля но�
венького приміщення зібра�
лися представники влади та
громадськості.

НА МЕД ДО СУСІДІВ

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
БУДЕ ПОКРАЩЕНО

4 стор.
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З метою попередження та не�
допущення нещасних випадків у
майбутньому, нагадуємо вам
про необхідність дотримання
правил безпеки при перебуванні
на об'єктах залізниці. Отож:

переходьте колії у встановле�
них місцях (пішохідні мости, пе�
реходи, переїзди); 

уважно слухайте повідомлен�
ня з гучномовця;

перед тим, як ступити на ко�
лію, впевніться у відсутності на
небезпечній відстані поїзда, що
може наближатися до вас;

при наближенні поїзда пропус�

тіть його і, впевнившись у відсут�
ності транспорту на сусідніх колі�
ях, переходьте;

не переходьте і не перебігайте
через залізничні колії перед поїз�
дом, що наближається, якщо до
нього залишилось менше 400 м;

не переходьте колію одразу
після проходу поїзда, не впев�
нившись, що сусідніми коліями
не пересувається рухомий
склад;

не підходьте ближче ніж на 0,5
метра до краю платформи після
оголошення про прибуття поїзда
до його повної зупинки;

не ходіть залізничними колія�
ми та не наближайтеся до них на
відстань менше 5 метрів.

Пам'ятайте! Залізниця � зона
підвищеної небезпеки і дотри�
мання таких нескладних правил
вбереже вас від фатальних нас�
лідків.

Адміністрація
станції Боярка

Наприкінці лютого цього року
наше місто стало епіцентром
скандалу. Тоді завдяки ЗМІ
швидко пролетіла звістка про
те, що 32�річний пацієнт ра�
йонної лікарні зник з палати за
незрозумілих обставин. Резо�
нанс цей випадок створив ней�
мовірний. Окрім прискіпливої
уваги до ситуації з боку засобів
масової інформації, підігрівали
скандал навіть масові акції. Рід�
ні зниклого звинувачували ме�
диків в тому, що сталося. Вису�
валися найрізноманітніші при�
пущення. У квітні на території
лікарні було знайдено труп чо�

ловіка. Відтак внести ясність в
ситуацію та встановити істину
могла лише експертиза.    

� Сьогодні вже всі експертизи
проведені. Вони підтвердили, що
знайдене тіло належить зниклому
пацієнту, � розповідає головний
лікар районної лікарні Василь
Кравченко. З'ясувати, за  яких
обставин чоловік залишив палату
наразі не можливо. Та зрозуміло,
що медики до цього не мають нія�
кого відношення. Відповідно до
інструкції, медпрацівники викона�
ли все, що від них вимагалося.
Навіть більше. Вони самі пішли на
пошуки. Знайшли сліди. На жаль,

чомусь рідня зниклого хворого
зайняла іншу позицію. Почала
нав'язуватися думка, що це ме�
дики причетні до зникнення паці�
єнта. Поширювалися чутки, що в
нашій лікарні здійснюють пере�
садку органів. Та я ще тоді гово�
рив, що наш заклад не має для
цього необхідної бази та фахівців.
Але попри всі наші доводи та по�
яснення, скандал роздмухувався.
Сьогодні ж справу закрито. Проте
перед медиками нашої лікарні так
ніхто і не вибачився за всі ті нак�
лепи. 

Інф. "Боярка�інформ" 

Саме у День міста, 15 вересня, на
святковій сцені відбулося нагород�
ження переможців. З рук Петра Во�
лодимировича відзнаки отримали
майстер спорту з волейболу, брон�
зова призерка чотирнадцятих Па�
раолімпійських ігор Ольга Шатило,
ветеран фотожурналістики Євген
Пікуль. А також лауреатами
конкурсу стали активні громадські
діячі Борис Дем’янчук та Марія

Кириленко. 
� Цей конкурс ми проводимо в різ�

них населених пунктах. Це гарна
традиція з нагоди свята відзначати
кращих представників громади. Ад�
же в такий спосіб ми дякуємо нашим
землякам за значні досягнення та їх�
ній внесок у розвиток рідного міста
чи села. Та головним є те, що нам є
ким пишатися, � зазначив Петро Во�
лодимирович. 

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визначення
суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної експертної оцінки
об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності територіальної громади
міста Боярка та підлягають здачі в оренду (окремо по кожному об'єкту), а саме:

нежитлові приміщення: м. Боярка, вул. Київська, 26
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які

діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні", якими передбачено здійснення практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих нап�
рямів, що відповідають об'єкту оцінки.

Кінцевий термін подання заяв, пропозицій учасників конкурсу � 14 календар�
них днів з моменту публікації оголошення.

Суб'єкти оціночної діяльності в запечатаному конверті подають для розгляду
конкурсною комісією таку конкурсну документацію:
•заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається найменування особи, місце
знаходження (юридична адреса), контактний телефон;
•� нотаріально засвідчені копії установчих документів (якщо суб'єкт оціночної ді�
яльності вже брав участь в конкурсі � копії установчих документів не подаються);
•� копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
•� копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон�
дом державного майна України, завіреного суб'єктом оціночної діяльності;
•� інформацію про суб'єкта оціночної діяльності (документ, який містить відомос�
ті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча�
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція суб'єкта оціночної діяльності подається у запечатано�
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання та умови оплати
робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну вико�
нання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено 12 жовтня 2012 р. об 11�00 годині в приміщенні Бо�
ярської міської ради.

За довідками звертатися до фінансово�економічного відділу
міськвиконкому (каб. № 10), Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 13.
Тел: (04598)41�550, головний спеціаліст з економічних питань Петруха Оксана
Анатоліївна.
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Пізнього вечора, коли останні
гроші було витрачено на спиртне,
Максим запропонував Дмитру "під�
заробити". Молодики були давніми
друзями, нерозлучними за будь�
яких обставин, тому ідею пограбу�
вання товариш підтримав відразу. 

Жертву обрали серед перехо�
жих. Дочекавшись, коли чоловік
дійшов до темного провулка, на�
кинулись на нього. Били руками і
ногами по різним частинам тіла,
доки бідолаха не знепритомнів.
Після цього нападники забрали
барсетку, в якій знаходилось 600
гривень, мобільний телефон,
GPS�навігатор, особисті докумен�
ти, та зникли.

Прийшовши до тями, 32�річний
місцевий мешканець звернувся із
заявою до правоохоронних орга�
нів, при цьому повідомив прикме�
ти зловмисників. Оперативники
відразу почали відпрацьовувати
надану інформацію, зокрема були
перевірені місця, куди вони могли
здати награбоване. Міліція не по�
милилася. Один із нападників
"проколовся", здавши на своє ім'я
викрадений GPS�навігатор в з
міський ломбард. Затримала мілі�
ція Максима за місцем проживан�
ня. Під час обшуку у нього виявили

та вилучили 200 грамів марихуа�
ни. Злякавшись відповідальності,
молодик пояснив, що зілля він
зберігав для власного вживання.
Надалі все розповів про друга�на�
парника і про те, де закопали ви�
крадену барсетку з документами.
На очній ставці потерпілий упізнав
своїх нападників, тож направити
справу до суду було питанням ча�
су. Також під час проведення досу�
дового слідства було встановле�
но, що на рахунку у Максима ще
крадіжка моторолера, папілярні
відбитки на якому зійшлися з від�
битками пальців викрадача. 

Працівниками слідчого відділу
була порушена кримінальна спра�
ва за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за
попередньою змовою групою
осіб), ч.3 ст.357 (незаконне заволо�
діння паспортом  будь�яким спосо�
бом), ч.3 ст.185 (крадіжка, поєдна�
на з проникненням в житло) та ч.2
ст.309 (незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, збері�
гання наркотичних засобів) віднос�
но Максима. Дмитра ж затримали
за співучасть у розбійному нападі. 

Під час судового процесу, як і
під час слідства, підозрювані на�
давали правдиві покази. Враху�
вавши всі свідчення підсудних та
щиросердне зізнання, суд приз�
начив Максиму покарання у вигля�
ді трьох з половиною років поз�
бавлення волі, а його поплічнику �
2 роки 3 місяці, обом � із конфіска�
цією майна.

Віталія Грохольська, 
Києво�Святошинський РВ

ГУМВС України 
в Київській області 

Києво�Святошин�
ський районний суд Київ�
ської області виніс вирок
двом 25�річним мешкан�
цям міста Боярка за роз�
бійний напад, скоєний у
квітні минулого року. 

У липні місяці в ре�
зультаті власної необереж�
ності та грубого порушення
Правил безпеки громадян
на залізничному транспорті
на станції Боярка смертель�
но травмовано двох людей.

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі
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Працівники відділу ДАІ Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС України у Київській
області завітали до шкіл Боярки. У рамках
проведення щорічних профілактичних за�
ходів "Увага! Діти на дорозі" вони провели
уроки для учнів та вчителів з метою попе�
редження травматизму серед пішоходів.
На згадку про зустріч кожна дитина отри�
мала від працівників ДАІ пам'ятний бре�
лок.  
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Політична реклама

Про це свідчать результати
опитування громадської дум�
ки, проведеного всеукраїн�
ською соціологічною групою
"Рейтинг". Рівень впізнаванос�
ті Петра Мельника складає
60%. Найбільший серед насе�
лених пунктів рейтинг впізна�
ваності � 70% � в Ірпені, де зна�
ходиться Національний універ�
ситет ДПС, ректором якого є
Петро Мельник, народний де�
путат нинішнього скликання і
кандидат в народні депутати
по 95�му одномандатному ок�
ругу. До складу округу, як відо�
мо, ввійдуть Ірпінь, Ворзель,
Гостомель, Коцюбинське, Бо�
ярка, Вишневе та села Києво�
Святошинського району. Мето�
дом особистого інтерв'ю було
опитано 1500 респондентів з

усіх населених пунктів 95�го
округу.

Щодо інших кандидатів, то
соціологи відзначають низьку
відомість кандидатів від опози�
ції в окрузі, або часткову відо�
мість лише на окремих терито�
ріях. А от Петра Мельника наші
земляки також назвали ліде�
ром рейтингу позитивного
ставлення до політиків � йому
довіряють 20% респондентів.
Найпозитивніше про Мельника
відзиваються в Ірпені (24%) та
селах Києво�Святошинського
району (21%). Найкраще до
Петра Мельника ставляться
прихильники Партії регіонів
(51%), найгірше � прихильники
ВО "Свобода". Також добре
відгукуються про нього трети�
на прихильників КПУ, кожен
п'ятий симпатик партії "Удар"
та 16% виборців "Батьківщини.

Якби вибори до парламенту
проходили найближчої неділі,
за Мельника готові проголосу�
вати 18,9% виборців. На сьо�
годнішній день це найвищий
рейтинг серед всіх претенден�
тів на депутатський мандат в
95�му окрузі. При цьому,
близько половини респонден�
тів і досі не визначились із ви�
бором кандидата. Результати
опитування громадської думки
свідчать також, що рівень відо�
мості, рейтинги та електораль�
ні резерви опозиційних канди�
датів на сьогоднішній день
вкрай низькі. Отже, наразі Пет�
ро Мельник є безумовним лі�
дером за основними рейтинго�
вими показниками серед  48
кандидатів у народні депутати,
зареєстрованих в нашому ок�
рузі.

5 стор.

Найбільш відомим
серед місцевих політиків
жителі Ірпінського регіону
та Києво� Святошинського
району назвали Петра

Мельника. 

Ще у серпневому
номері нашої газети ми
анонсували проведення
в місті конкурсу "Люди�
на року�2012". Він про�
ходив за ініціативи та
підтримки народного
депутата України Петра

Мельника

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону
України "Про оренду державного і комунального
майна" та відповідно до вимог постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846,
"Про внесення  змін до Методики розрахунку і по�
рядку використання плати за оренду державного
майна", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити передачу в оренду об'єктів комунальної

власності згідно із переліком, що додається.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради

організувати передачу в оренду об'єктів комунальної
власності на конкурсних засадах, у випадках передбачених
чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
профільну постійну депутатську комісію.

Просимо очевидців бійки, що сталася 28.03.2011 року о 12 годині біля кафе по вул. Білогородській, 144,
зателефонувати адвокату Оводу Р. В. для встановлення істини у справі. 

Телефони: 066�728�02�97, 093�270�40�41. 

Додаток до рішення  24 сесії  БМР VІ скликання від 06.09.2012 року № 24/1111

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в
оренду на конкурсних засадах площа

1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Київська, 26 1565,6 кв.м,

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова  24 сесія

РІШЕННЯ №   24/1111
від    06    вересня  2012 року                                                          м. Боярка

Про передачу в оренду нежитлових  приміщень на конкурсних засадах  
комунального майна територіальної громади м. Боярка



Власне кажучи, кожна алея парку
Перемоги перетворилася того дня
на "вуличку" творчих, і не тільки,
сюрпризів. Ось "проспект" Бояр�
ського Мистецького Братства пре�
зентує добірку книжок, дисків і кар�
тинну галерею митців Боярки. Поруч
"вуличка" різьбярів та гончарів. Тро�
хи далі "площа" атракціонів, справ�
жньою окрасою якої є міні�залізни�
ця, що може відвезти всіх бажаючих
просто в… дитинство!.. 

А що це відбувається он там, пра�
воруч від фонтану, на фоні експози�
ції, яка розповідає про історію
"Пласту"? То � традиційна акція
пластунів: складання з пазлів вели�
кого герба України. Розповідає Анд�
рій Ковальов:

� Цей величезний пазл розміром
12 на 8 метрів складається з 94
фрагментів. На кожному � герби
550�ти маленьких містечок. Так ми

намагаємося донести головну ідею
цього проекту: саме малі містечка й
утворюють велику Україну…

І ще одна міні�мрія є в боярських
пластунів: щоб увійшов їхній пазл
до Книги рекордів Гіннеса. Чи увій�

де � вирішувати не нам, хоча, ма�
буть, таки повинен увійти. Адже
складали його аж… 40 хвилин! А
перший пазл, як і годиться, поклав
міський голова Боярки Тарас Доб�
рівський…    
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Ближче до обіду епіцентр свята зі спортивних майданчи�
ків перемістився до Парку Перемоги, кожний куточок яко�
го того дня вирував святковим дійством. Тут було встанов�
лено й головну сцену, з якої зі словами привітань до бояр�
чан звернулися представники міської та районної влади, а
також почесні гості Боярки.  З Днем міста жителів Боярки та
її численних гостей привітали представники делегації з бі�
лоруського міста � побратима Боярки Несвіжа, заступник
голови Києво�Святошинської райдержадміністрації Анато�
лій Іскоростенський, депутат Верховної Ради України Петро
Мельник, депутат Київської обласної ради Юрій Цікаленко і,
звичайно ж, міський голова Боярки Тарас Добрівський. Мер
міста зазначив:

� День міста � це свято нашої територіальної громади.
День міста � це черговий етап нашої історії, коли ми підби�
ваємо підсумки нашої спільної роботи… Я гордий тим, що
живу в Боярці, що тут народився та працюю для вас. Наша
команда депутатського корпусу, команда виконавчого ко�
мітету все робить для того, щоб з кожним роком у нашому
місті жилося краще. За останні два роки Боярка отримала
надзвичайно велику підтримку з боку держави… Всім жите�
лям я зичу міцного здоров'я, щастя, процвітання, успіхів на�
шій великій громаді. Боярка приречена на успіх та розви�
ток. Боярка � вперед! З Днем міста!      

Чи не найважливішою миттю святкових урочистостей
стало присвоєння звань "Почесний житель Боярки", наго�
родження кращих у номінаціях, а також вручення паспортів
громадянина України юним боярчанам, яке проводив пред�
ставник управління Державної міграційної служби України в
Київській області.

Так, почесними жителями міста були обрані Петро Мель�
ник, Володимир Якименко, Алла Бібік. А кращими в номіна�
ціях стали Олександр Рябич (кращий підприємець), Сергій
Віжанов (кращий роботодавець), Віра Бровіна (господар
двору зразкового порядку), Антоніна Калмикова (кращий
працівник культури), бронзова призерка з волейболу пара�
олімпійський ігор Ольга Шатило (кращий спортсмен), Во�
лодимир Вітюк (кращий медичний працівник), Марія Кири�
ленко (кращий працівник соціальної сфери), Валентина
Степашкіна (кращий представник сфери побутового об�
слуговування), Любов Дуднікова  (кращий працівник осві�
ти), Марія Рябошапка (кращий працівник органу місцевого
самоврядування). 

Від білоруської делегації з міста Несвіжа боярчан приві�
тала Олена Кравчиня. Вона вручила Тарасу Григоровичу
"бєларуськую красуню", майстерно зроблену із соломи.   

Не менш оригінальні подарунки отримав і Боярський кра�
єзнавчий музей. Його директору Любові Кравченко керів�
ник пошукової групи "Корчагінець" Всеукраїнського благо�
дійного фонду "Пошук" Володимир Остролуцький передав
кіммерійський скарб!

���� ���	������
�	 �	����� 

ННННаааашшшшееее    ммммііііссссттттоооо

�� �����	 ��� ���� �	�������� ������	�	враженняСвяткові 

А скільки скарбів � танцювальних
та співочих номерів � приготували
для всіх глядачів святкового кон�
церту його творці! Відкривала мис�
тецьку програму хореографічна
композиція "Наше місто" Боярсько�
го будинку культури (директор � Те�
тяна Іванова). Потім естафету під�
хопив творчий центр "Сузір'я" Націо�
нального університету податкової
служби України м. Ірпінь на чолі зі
своїм ректором � народним депута�
том України Петром Мельником. А
далі � немов кольори райдуги вра�
жали своєю феєричністю виступи
творчих колективів Києво�Свято�
шинського районного центру твор�
чості "Оберіг" (директор � Надія
Скакодуб), Боярської дитячої шко�
ли мистецтв Києво�Святошинської
районної ради (директор � Ірина
Кузьменко) та Боярської міської ди�
тячої школи мистецтв (керівник � Ан�
тоніна Калмикова), Боярського бу�

динку культури, хореографічних ко�
лективів "Данара" та "Джем". На за�
вершення � найцікавіше: виступи зі�
рок української естради! Зокрема �

неперевершеної Ольги Шаніс та гур�
ту "Бангладеш" з фінальною і до�
сить�таки символічною піснею "По�
ворот". 

� �	��� ��	��� �� ����!

Та, мабуть, однією із найвидовищні�
ших частин свята став конкурс Міс Бо�
ярка�2012. На звання королеви краси
претендувало вісім красунь � Тетяна
Дурицька, Тетяна Знайда, Каріна Ко�
валенко, Анна Козій, Аліна Вишнев�
ська, Оксана Бражій, Каріна Ященко
та Катерина Бричук. Це надзвичайно
яскраве шоу відбулося за сприяння
Боярської міської організації Партії
регіонів та за підтримки депутата Вер�
ховної Ради України Петра Мельника.
А спонсорами його стали флагмани
індустрії краси та здоров'я Боярки �
фірма "Оріфлейм", салон вечірнього
та весільного одягу "Любава", студія
віражу "БЬЮТІ ЛУК", салон краси

"Мандарин", ексклюзивна модельна
агенція "ФЕШН ЛУК", фітнес�клуб
"Стимул", фото�відео майстерня "Не�
бо близько", студія танцю "Сальса�
Боярка" і, звичайно ж, центр краси та
здоров'я "Лотос". А ще � автосалон
"Галич�Авто", Київський дельфінарій
"Немо", компанія вентиляційних сис�
тем "ВЕНТС", інтернет та телебачення
"Максимум", сайт "Боярка.Сіті.Ком",
"3D Кіно", суші�бар "Азія�Стайл" та ка�
фе�бар "Наталі". Відтак жодна з кон�
курсанток не загубилася й стала пере�
можницею в одній або навіть декіль�
кох номінаціях… Для кожної були під�
готовлені ексклюзивні подарунки від
спонсорів, сяйво фото�блискавок від

представників мас�медіа та захоплені
овації глядачів. 

А кришталева корона "Міс Боярка�
2012" прикрасила вишукану зачіску
боярчанки Оксани Бражій… 
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Замість післямови
Безперечно, у кожного учасника та

глядача свята залишилися свої вра�
ження. Та в одному можна бути пев�
ним � дійство вдалося справді феє�
ричним та яскравим, сповненим різ�
номанітних незабутніх моментів, ба�
гатим на радісні та щасливі миті. Пе�
реконаний, в цьому зі мною пого�
дяться всі, хто долучився до святку�
вання Дня народження рідного міста.  

Радислав Кокодзей, 
фото автора 

Учасниками знаменної події
стали ті, хто доклав найбільше зу�
силь, аби цей  проект був реалізо�
ваний: голова Києво�Святошин�
ської райдержадміністрації Олек�
сандр Заєць, голова Києво�Свято�
шинської районної організації
Партії регіонів Микола Шкаврон,
голова районної ради Володимир
Луцюк, міський голова Боярки Та�
рас Добрівський, голова міської
організації Партії регіонів Дмитро
Паливода, головний лікар району
Василь Кравченко та інші.

Представники районної та місь�
кої влади завітали на вулицю Мат�
росова, 11, де відбулося урочисте
відкриття пункту швидкої допомо�
ги. 

� Питання його появи було акту�
альним для жителів історичної

частини міста. Адже, як відо�
мо, Боярку розділяє залізни�
ця. Тому лікарям, щоб приїха�
ти за викликом, слід було їха�
ти через переїзд, на якому
можна часом простояти з пів�
години. Відтак я звернувся з
цією проблемою до першого
заступника голови Києво�
Святошинської райдержадмі�
ністрації, голови районної ор�
ганізації Партії регіонів Мико�
ли Шкаврона. Йому знадоби�
лося зовсім небагато часу,
щоб вирішити це питання, �
розповідає секретар Бояр�
ської міської ради, голова
міської організації Партії регі�
онів Дмитро Паливода. 

Справді, ця подія стала
знаковою для всіх: для пред�
ставників влади, медиків та,

головне, жителів міста. 
� Відкриття пункту швидкої до�

помоги в історичній частині у пе�
реддень Дня Боярки є значним
подарунком для мешканців міста,
адже мова йде про здоров'я, а ча�
сом і життя людей, � наголосив під
час заходу міський голова Боярки
Тарас Добрівський. � Тому я дякую
районній владі, яка посприяла у
вирішенні цієї проблеми.

Зі свого боку Тарас Григорович
разом із головою міської організа�
ції Партії регіонів Дмитром Пали�
водою подбали про забезпечення
пункту мобільним зв'язком. А бо�
ярський підприємець Марія
Мазуркевич подарувала закладу
новий холодильник.

Наразі бригади медиків, що за�
кріплені за пунктом, вже опера�
тивно надають медичну допомогу. 

����� �������� 
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� Я вперше брала участь у Па�
раолімпійських іграх. Та дебют
для мене видався дуже вдалим.
Безумовно, допомагала підтрим�
ка всіх людей, які вболівали за
мене та нашу команду. 

� Які емоції зараз перепов�
нюють тебе? 

� Емоцій дуже багато. Навіть не
знаю, як їх передати. Безумовно,
є відчуття радості та задоволен�
ня. Однак вже починаю потроху
заспокоюватися. Адже наванта�
ження були значні � як психоло�
гічні, так і фізичні. Працювали ду�
же багато. Тож лише зараз прихо�
дить відчуття спокою.

� Тобто можна сказати, що
досягнула, чого прагнула?

� Можливо, хотілося й більшо�
го. Але дуже добре, що так зігра�
ли і отримали такий результат.

� Скільки тривала під�
готовка до Параолімпіа�
ди?  

� Особисто у мене вона
тривала сім місяців, тому
що в збірну потрапила сім
місяців тому. А взагалі ко�
манда готувалася чотири
роки, від минулих Пара�
олімпійських ігор у Пекі�
ні.

� Можна сказати,
що ти новачок? Як
відбулася адаптація
в збірній. Як тебе
зустріли інші дівча�
та? 

� Сама цього не очі�
кувала, та прийняли
мене дуже добре. Дів�
чата допомагали, да�
вали слушні поради,
підтримували. Наша
команда як одна
спільна родина. Ми майже всі сім
місяців провели на параолімпій�
ській базі в Євпаторії. В день було
по три�чотири тренування. 

� Хочу повернутися власне
до самих Параолімпійських
ігор. Як вас зустріли в Лондо�
ні? 

� Дуже тепло. Все було підго�
товлено на найвищому рівні: і
умови проживання, і харчування.
Але, як ви знаєте, не обійшлося і
без скандалів. Одну із україн�
ських спортсменок суд позбавив
золотої медалі, що, безумовно,
позначилося і на загальнокоман�

дному рейтингу. В цілому
ж враження від Англії зали�
шилися лише найкращі.

За 21 день, які ми про�
живали в параолімпій�
ському містечку, встиг�
ли відвідати Лондон,
побачити визначні
місця. Безумовно,
приємно вражали
ошатність та чистота,
яка панує на вулицях
Лондона. І ще важли�
вий момент � там на�
віть у метро є засоби

для пересування для
людей з обмеженими

можливостям. На жаль,
в Україні поки ще не
створені такі умови. Тому
під час зустрічі з Прези�
дентом України Віктором
Януковичем, яка відбула�
ся після повернення на

Батьківщину, порушувалося це
питання. Мова йшла про покра�
щення умов для підготовки пара�
олімпійців. Адже у нас є лише од�
на тренувальна база в Євпаторії. 

� Олю, оскільки ти торкнула�
ся теми зустрічі з главою дер�
жави, хочу поцікавитися, як во�
на пройшла та які нагороди ви
отримали від Президента? 

� Усі ми були нагороджені орде�
нами Княгині Ольги ІІІ ступеня.
Взагалі зустріч з Президентом
Віктором Януковичем та прем'єр�
міністром Миколою Азаровим
пройшла дуже тепло. І нам справ�

ді є ким пишатися. З Лондона
українські параолімпійці привезли
32 золотих, 23 срібних і 28 брон�
зових медалей. Ми перевищили
навіть свій власний рекорд. До
речі, наша волейбольна команда
вперше показала такий результат.
А відтак українська параолімпій�
ська збірна зайняла почесне 4
місце. Ці параолімпійські ігри по�
казали, що люди з обмеженими
можливостями демонструють ви�
щі результати, ніж навіть олімпій�
ці. Це, мабуть, тому що ми сильні,
перш за все, духом.  

� Олю, а кому ти сьогодні хо�
тіла б подякувати за підтримку
та можливість самореалізува�
тися. 

� Таких людей насправді дуже
багато. Це Галина Оревіна, яка
допомогла мені знайти себе, а
також мої тренери, які мене нав�
чали. Безумовно, дякую за під�
тримку рідним та близьким, а ще
міському голові Тарасу Добрів�
ському та багатьом іншим. 

� І на завершення нашої роз�
мови останнє запитання. В чо�
му секрет перемоги? 

� Важливо не здаватися і попри
всі перешкоди йди до поставле�
ної мети � і тоді неодмінно досяг�
неш бажаного результату. 

� Дякую тобі, Олю, за розмо�
ву та за твою перемогу! Боярка
пишається тобою!

Олександр Остапенко, 
Святослава Бережна, 

фото Радислава Кокодзея

Поки ж команди�учасниці готу�
валися до старту змагань цікав�
люся у їх організаторів:

� Чому така дивна назва турні�
ру: "Кубок виклику"? Кому виклик
кидаєте?

� Всій Європі! � задоволено
сміється президент Федерації
новусу України Іван Лісовенко і
продовжує цілком серйозно: �
Цей етап кубка Європи прохо�
дить за підтримки Боярської
міської ради та, особисто, місь�
кого голови Боярки Тараса Доб�
рівського і його заступника Вале�
рія Дубовецького. При нагоді хо�
чу подякувати нашій міській владі
за дієву підтримку наших спор�
тивних ініціатив, а директорові
Боярської ЗОШ № 5 Валентині
Кривенко � за гостинно надане
для проведення змагань примі�
щення. Що ж до назви турніру, то
тут потрібно хоча б трохи знати
історію цих змагань…

Виявляється, що протягом ро�
ку відбувається 9 етапів кубка Єв�
ропи з новусу. Відкриває змаган�
ня "Кубок рівних можливостей",
який проходить в січні у Кельні. В
березні Кубок приймає Росія
(Санкт�Петербург), в травні         �
Естонія, у вересні � Україна… Тоб�
то � Боярка! А от як щодо назви?    

� Тут взагалі все просто, � пояс�
нює Іван Іванович. � Справа в то�
му, що ми запрошуємо до участі,
тобто � скликаємо, чи, якщо вам
так більше подобається, викли�
каємо на герць кращих із кра�
щих. Наприклад, серед учасників
цьогорічного "українського" ета�
пу такі імениті новусисти, як 4�й
номер міжнародного рейтингу
Мереранд Урмас (65 років, Есто�
нія), срібний призер Чемпіонату
Європи 2009 року, 5�й номер
міжнародного рейтингу Лаугаліс

Артурс (Латвія), 6�й номер між�
народного рейтингу Лепіст Мі�
хель (Естонія), інші найсильніші
майстри.

Надія Кубка � 
дебютанти!

Взагалі�то змагання з новусу
не передбачають строгого поділу
на вікові категорії. Тому що май�
стерність від віку не залежить. В
зв'язку з цим варто відзначити
наймолодшого учасника турніру:
11�річного Лепіст Міккі, сина ес�
тонського іменитого новусиста.
Юний вік зовсім не став йому на
заваді зайняти високе 8�е місце
в загальній турнірній таблиці. Де�
бютували на турнірі такого висо�
кого рівня і багато українських
новусистів, серед яких варто від�
значити молодих спортсменів із
Боярки та Вишневого. Це 18�річ�
ний Олексій Місевскій (14�те міс�
це), вчитель фізкультури Бояр�
ської ЗОШ № 1 Ігор Калінін (15�
те місце), викладач легкої атле�
тики та новусу кафедри фізично�
го виховання і спорту університе�
ту ім. Т. Шевченка Анатолій Фе�
доренко (18�те місце)… 

А хто ж переможці? Ними ста�
ли, звісно ж, найдосвідченіші.
Золотий та срібний призер � но�
вусисти з Естонії Лепіст Міхель і
Мереранд Урмас. 3�тє і 4�те міс�
ця відвоювали спортсмени з Лат�

вії � Лаугаліс Артурс і Еглітіс Ул�
діс. Крім того, почесного звання
"Міс Новус" була удостоєна єди�
на учасниця турніру � гостя з Ес�
тонії Ноу Має.   

Про особливість 
"українського" етапу

І ще одна несподіванка.
Особливістю "ук�
раїнського" етапу
кубка Європи�
2012 стало те, що
саме в нашому
місті вперше в іс�
торії новусу (!)
був проведений
окремий турнір
для інвалідів�ві�
зочників. В ньому
взяли участь
участь 10 спорт�
сменів із Києва,
Одеської області
та Латвії. Утім, те,
що ця подія відбу�
лася саме в
Україні � зовсім не
випадковість. 

� Федерація но�
вусу України вже
не перший рік ак�
тивно розвиває і
проводить турні�
ри з новусу серед
людей з обмеже�
ними фізичними

можливостями, обрав�
ши цей напрямок одним
із пріоритетних, � від�
криває "таємниці" но�
вусної політики Іван Іва�
нович. � Це позитивно
позначається на станов�
ленні новусу як виду
спорту в Україні в цілому
і вже починає приносити
перемоги нашій країні
на міжнародному рівні.
Так, наприклад, у 2011
році в Одесі, на міжна�
родному турнірі наші
новсусисти�візочники
увійшли до трійки при�
зерів, посівши 2�е міс�
це. 

Втім, і на "Кубку вик�
лику � 2012" українські
спортсмени�візочники
виявилися на висоті, по�

казавши класну і безкомпро�
місну боротьбу, а відтак, завою�
вали головний приз турніру �
Кубок Виклику. Киянин Сергій
Сорокопуд та Микола Кодже�
баш з Одеської області відтіс�
нили головних конкурентів � но�
вусистів із Латвії Сергія Китова
та Вадима Рачіка � на друге і

четверте місця. Відтак Сергій
Сорокопуд впевнено виборов 1
місце, а Микола Коджебаш став
володарем призової бронзи!

Замість 
післямови

Традиційне запитання � щодо
планів на найближче майбутнє.
Як з'ясувалося, саме Боярці
відводиться в них головне міс�
це.

� Федерація новусу України
приділяє особливу увагу роз�
витку новусу серед дітей, � роз�
повідає пан Лісовенко. � Роз�
роблено всеукраїнський проект
розвитку новусу в навчальних
закладах, який передбачає ор�
ганізацію новусних секцій, про�
ведення шкільних всеукраїн�
ських змагань та участь пере�
можців у щорічних Олімпіадах з
новусу, які будуть проходити на
Чорноморському узбережжі
Криму. А у квітні цього року в Бо�
ярці пройшов перший міжна�
родний турнір з новусу серед
шкільних команд. На цьому тур�
нірі команда з Боярки "Позитив"
зайняла перше місце, обігравши
сильну латвійську команду. Зі
шкільної команди "Позитив"
троє хлопців взяли участь у 7�му
етапі кубка Європи і показали
достойні результати. Новусний
клуб "Позитив" знаходиться за
адресою м. Боярка, вул. Хреща�
тик, 83, приміщення Києво�Свя�
тошинського центру реабілітації
населення. Заняття проводять�
ся двічі на тиждень у вівторок та
четвер з 16.00. Тож запрошуємо
всіх, хто бажає, стати гостем на�
шого клубу!  

До речі, у 2012�2013 роках
федерацією новусу України за
підтримки міського голови Бо�
ярки Тараса Добрівського зап�
ланована організація в місті но�
вусной шкільної ліги та прове�
дення спочатку загальномісь�
ких змагань, а в квітні 2013 ро�
ку � вже традиційного для на�
шого міста Міжнародного тур�
ніру шкільних команд. 

Радислав Кокодзей

ССССппппоооорррртттт¡ÓˇÍ‡
������������������������4444 28  вересня 2012 року

�	 ����� #����� - ��… ������!

����	 
	����: "�	�	���������, 
���
 �	 ��, ����� �����"

15 вересня Боярка
вперше приймала євро�
пейський турнір. В примі�
щенні Боярської ЗОШ № 5
відбувся "Кубок виклику":
7�й етап Кубка Європи з
новусу. В ньому взяли
участь 38 спортсменів з
Латвії, Естонії, Росії,
України…

Декілька тижнів то�
му до Боярки з Лондона
повернулася Ольга Шати�
ло, яка без перебільшен�
ня привезла із Велико�
британії тріумфальну на�
городу. На ХIV Параолім�
пійських іграх у складі во�
лейбольної збірної Оля
здобула бронзу. Про свої
переживання та враження
з читачами нашого видан�
ня спортсменка радо по�
ділилися одразу після по�
вернення додому. 

30 вересня на ста�
діоні "Зеніт" о
16:00 відбудеться

матч за участі бояр�
ської команди ФК "Ветеран"
та ФК "Дмитрівка". Команди
грають в третій лізі районного
чемпіонату. Тож вболіваймо
за наших! 

анонс  Футбольний 

23�24 вересня в столичному
більярдному клубі "Бінго" від�
бувся Всеукраїнський турнір з
більярду серед спортсменів на
візках та з ураженням опорно�
рухового апарату. Змагання
проводила Всеукраїнська гро�
мадська організація "Асоціація
інвалідів�спинальників Украї�
ни", яку очолює Іван Марусе�
вич. Наше місто на турнірі
представляли керівники та
члени Боярського клубу інвалі�
дів "Ікар" О. Оревін, Р. Оржеш�
ковський та Г. Оревіна. 

Галина Сигізмундівна вибо�
рола третє місце серед жінок.
Переможцям турніру були вру�
чені грамоти, медалі та кубки.
Нагороди вручали Президент
федерації спортивного більяр�
ду України І. Масол та голова
"Асоціації інвалідів�спинальни�
ків України" І. Марусевич. 

"��	�����" 
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� Петре Володимировичу,
Ви � народний депутат трьох
скликань. Що змусило Вас
знову балотуватись до пар�
ламенту? 

� Хочу довести до кінця свої
плани � те, що я розпочав роби�
ти для добробуту регіону. 

� Про які саме проекти
йдеться? 

� Це � соціальні та інфра�
структурні проекти. Побудова
дороги Ірпінь�Київ, облашту�
вання медичних закладів Киє�
во�Святошинського району та
Ірпінського регіону та багато ін�
ших проектів. За моєю ініціати�
вою створено громадський рух
"Екологічна варта XXI століття",
метою якого є вирішення на�
гальних екологічних питань. І це
тільки початок реалізації пла�
нів, які покращать рівень життя
кожного мешканця Ірпінського
регіону та Києво�Святошин�
ського району. 

� Ви в цьому впевнені? Ваші
опоненти говорять, навіщо
побудована нова дорога…

� Я хочу побачити хоч одну
людину, яка проживає в Ірпені
та яка виступає проти створен�
ня нового сполучення до Києва.
Скажіть мені, хто може виступа�
ти проти підвищення соціаль�
них стандартів життя, чи проти
покращення медичних послуг у
лікарнях?

� Чому обрали саме Ірпін�
ський регіон та Києво�Свято�
шинський район, чому не
пішли за партійними спис�
ками? 

� Річ у тім, що це не я обрав
Ірпінь, а він мене (сміється �
ред). Сорок років тому я приї�
хав сюди вступати до Ірпінсько�
го індустріального технікуму,
тоді його ще називали
торф'яним. З того часу не роз�
лучаюся ані з Ірпенем та Києво�
Святошинським районом, ані зі
своїм навчальним закладом.
Щоправда, тепер він має статус
Національного університету. А
вибір йти мажоритарником чи
ні � для мене навіть не стояв. Я
маю що сказати своїм земля�
кам, не боюсь їм дивитись в очі.
Тож вирішувати, чи бути мені їх�
нім депутатом мають саме во�
ни.

� А про що Вас на цих зус�
трічах запитують найчасті�
ше?

� Люди хочуть знати, коли жи�
тимуть краще. Вони чекають
позитивних звісток, і поки є ці
сподівання на краще, в нас є
майбутнє. Хтось просить допо�

моги, хтось � підтримки у від�
стоюванні своїх прав. Всіх нас
турбують одні й і ж питання � як
пережити кризу, як дати дітям
освіту, як вижити малозабезпе�
ченим. Використовую всі мож�
ливості депутатського статусу �
оформлюю звернення людей як
депутатські запити, залучаю до
розмови місцеву владу, ще ні�
кому не відмовив в безкоштов�
ній юридичній допомозі. Навпа�
ки, при кожній моїй громадській
приймальні працює юридична
клініка, яка надає допомогу
всім. Ось для цього я вважаю і
потрібен депутатський мандат
та повноваження � щоб вирішу�
вати і конкретні проблеми кон�
кретних людей.

� А що пропонує регіону
кандидат Петро Мельник? 

� Нам потрібна власна стра�
тегія розвитку. По�перше, до�
битися спочатку для нашого ре�
гіону, а потім і для всіх права
розпоряджатися тими податка�
ми, які ми тут збираємо, мати
змогу направити їх на соціаль�
ний розвиток, в першу чергу,
податок з доходів фізичних
осіб, це солідні кошти, за які
можна буде оновлювати ЖКГ,
транспортну сферу, будувати
дитсадки. По�друге, об'єднати
нас усіх в громаду, заставити
разом думати про своє майбут�
нє, вимагати від влади вико�
нання її функцій. По�третє,
привернути до регіону інвести�
ції, створити нові робочі місця
із високими зарплатами, розбу�
дувати інфраструктурні проек�
ти. Повернути до регіону мо�
лодь, дати їй змогу вчитися у
своєму регіоні, а потім знахо�
дити робочі місця тут же. По�
четверте, захистити людей. Да�
ти надію, що вони не кинуті тут
напризволяще. Знову ж таки,
для цього треба сісти всім ра�
зом � і громаді, і владі, і бізне�
су � і подумати, як це зробити.
Бізнес готовий бути соціально
відповідальним, треба лише
цей діалог почати. Ось це � ко�
роткий виклад моєї передви�
борчої програми. 

� А як щодо звинувачень в
корупції, зокрема привлас�
ненні земель, вирубці лісів?

� Сьогодні названі вами
проблеми � це справжній біль
нашого регіону. Якщо послуха�
ти моїх заклятих "друзів", почу�
ємо знову про злочинний ре�
жим та його хрещеного батька
Мельника. Це дуже зручно, по�
годьтеся: нічого робити не тре�
ба, можна звинуватити Мельни�

ка і чекати, поки я почну ви�
правдовуватись. Повірте, до
мене, як до ректора вишу, як до
заступника голови бюджетного
комітету парламенту � підвище�
на увага з боку різних контро�
люючих і правоохоронних орга�
нів. Чи не щодня аудити, пере�
вірки, звіти. Якби я дав за ці ро�
ки хоча б один привід, одну за�
чіпку, � повірте, що не стояв би
перед вами. Сьогодні  Прези�
дент особисто стежить за тими,
хто працює в його команді, ви�
суває до всіх нас надзвичайно
жорсткі вимоги, єдині для всіх:
вся політична команда має пра�
цювати виключно в рамках за�
кону. Крапка. Ті, хто не хочуть
цього розуміти � позбавляють�
ся посад та кар'єри. Адже на
Україну сьогодні дивиться світ,
та й опоненти не дають нам
нудьгувати, ви знаєте. Тому до
будь�яких брудних провокацій
на свою адресу я готовий. Тим
більше, що набір компроматів
стандартний � спочатку коруп�
ціонер, потім � збоченець або
педофіл, далі � здирник, крадій,
злочинець. Це як у відомому
анекдоті � напишемо, що у  Іва�
ненка син наркоман, нічого, що
в нього донька, хай потім ви�
правдовується. 

� Будете відповідати на ці і
наступні випади проти вас?

�Відповідати треба перед Бо�
гом, своєю совістю та людьми,
які тобі довірились. Все.

� До речі, прокоментуйте
ситуацію із нібито тиском на
студентів і викладачів щодо
їхнього голосування за вас
на виборах…

� Це дуже принциповий для
мене момент. Днями відбулись
збори трудового колективу уні�
верситету, де була ухвалена ре�
золюція щодо відсутності тиску
на викладачів та студентів. Уні�
верситет має залишитись поза
політикою, поза виборами, і я
не буду ризикувати ім'ям Украї�
ни, ім'ям університету, своїм
ім'ям заради сотні голосів ви�
борців. Можливо, для заїжджо�
го кандидата, якому нема чого
тут втрачати, це й можливо. На
зустрічі були присутні міжна�
родні спостерігачі, які будуть
працювати на дільницях під час
виборів. Наш регіон � найближ�
чий до столиці, тому в день го�
лосування на дільницях буде
величезна кількість спостеріга�
чів та журналістів. 

� А кого Ви вважаєте конку�
рентом на виборах? 

� В мене конкурент той, хто

виступає проти будівництва до�
роги, дитсадка, поліклініки. Я
готовий взяти в свою команду
членів усіх партій, усіх, хто зда�
тен щось робити для регіону,
крім пустих публікацій в газе�
тах. Давайте засукаємо рукави і
будемо працювати. Моє гасло �
нам треба жити для добра, от
всі, хто за добро � мої друзі, хто
проти � конкуренти. І це стосу�
ється не лише виборів, а всього
життя.

� Ви говорите, що регіо�
нальний патріотизм � ключо�
ва запорука розвитку, а опо�
зиція говорить людям, що
патріотами є саме вони і ні�
хто інший. Як виборцю розіб�
ратись, хто говорить правду?

� Та досить вже слухати, хто
що говорить. На початку осені,
як кажуть в народі, варто вже й
курчат порахувати. Давайте по�
дивимось, хто що зробив. Я мо�
жу прозвітувати про побудовані
дороги, поліклініки, стадіони,
нове медичне обладнання для
лікарень та ремонти дитсадоч�
ків. З іншого боку ми замість
звітів чуємо "Ми їх зупинимо".
Давайте уточнимо: що саме зу�
пинимо � дороги будувати,
школи ремонтувати? І що далі?
Я пропоную жити для добра,
розбудовувати інфраструктуру
регіону, зробити його комфор�
тним середовищем для життя,
роботи та відпочинку. Впевне�
ний, люди в нас мудрі і самі
зроблять свій вибір: кого зупи�
нити, а кому поставити нові за�
дачі для роботи в новому пар�
ламенті.

� Сьогодні соціологія свід�
чить, що ви � лідер виборчих
перегонів. За вас готові го�
лосувати майже 20% наших
земляків. Ви впевнені в пе�
ремозі?

� Досить спокійно ставлюся
до цього. Для мене перемога �
це те, що я зміг зробити, що
встиг. Я ж більше господарник,
а потім вже політик. Мені цікаві�
ше працювати, і отримувати ре�
зультати. Сам депутатський
мандат не може бути метою
життя, людина або має бажання
працювати для інших і має ре�
зультат цієї праці, або � ні. Моя
громадська робота в регіоні
триває і триватиме завжди. Уні�
верситет є бюджетоутворюю�
чою установою Приірпіння, як
його керівник я завжди стояв на
тому, що маємо бути соціально�
відповідальними, тому завжди
допомагаємо своєму регіону.
Мій депутатський мандат нале�
жить всім моїм землякам, а що
з ним робити і для чого нам пе�
ремога � вирішать люди. 

� Що Ви вкладаєте в слова
"жити для добра"?

� Скажу як педагог, словами
академіка Дмитра Ліхачова.
Для того, аби в нас було май�
бутнє, молоде покоління треба
виховувати так, щоб вони в
першу чергу могли відрізнити
добро від зла, зробити вибір на
користь творення, а не руйну�
вання, діалогу, а не суперечки,
пошуку рішень, а не причин.
Ось тому жити треба для добра,
а де добро � там і добробут.

Інтерв'ю вів 
Віктор Сидоренко
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Сьогодні, в розпал пе�
редвиборчої кампанії, вар�
то знати в обличчя тих, хто
претендує на здобуття де�
путатського мандату від на�
шого округу. Почати вирі�
шили з найбільш відомого
та рейтингового. За даними
соціологічної групи "Рей�
тинг" Петро Мельник має
найбільший результат �
майже 19%. Тож знайом�
тесь. Гість редакції � народ�
ний депутат України, ректор
Національного університету
податкової служби України
Петро Мельник.

Директор соціологічної

групи "Рейтинг" Олексій

Антипович вважає, що

причиною найвищої серед

кандидатів відомості Пет�

ра Мельника є те, що він �

єдиний є політиком дер�

жавного рівня, чинний на�

родний депутат, який дав�

но займається округом,

тоді як його основні конку�

ренти тільки приступили

до кампанії. "Тому не див�

но, що найвідоміший полі�

тик є також носієм найви�

щого рейтингу".

Сам Петро Мельник про�

коментував результати

дослідження стримано:

"Мені надзвичайно приєм�

но, що більшій половині

моїх земляків відоме моє

ім'я, проте не вважаю це

приводом впадати в ейфо�

рію. Людям сьогодні не до

політики, і не рейтингом

сьогодні треба пишатись,

а тим, що конкретно ти

зміг зробити для школи,

лікарні чи бабусі�сусідки.

Для мене набагато важли�

віше, якими дорогами їз�

дять мої земляки, до яких

шкіл ходять їхні діти, та чи

мають доступ пенсіонери

до тих медичних послуг,

яких потребують".

Цікаво, що згідно ре�

зультатів дослідження,

наші земляки, по�різно�

му оцінюють діяльність

сільських та міських го�

лів. Більшість жителів

сіл задоволені діяльніс�

тю своїх сільських голів,

в той час як до мерів

міст в них багато нарі�

кань. Загалом же жителі

округу проявляють до�

сить високу зацікавле�

ність майбутніми парла�

ментськими виборами �

на дільниці готові прий�

ти понад 70% наших

земляків.????

Для довідки. Дослід�

ження було проведено з 15

по 30 серпня 2012 року,

було опитано 1500 рес�

пондентів, помилка репре�

зентативності дослідження

не перевищує 2,5%. Соці�

ологічна група "Рейтинг" �

соціологічна компанія, ут�

ворена у 2008 році як не�

державна, незалежна дос�

лідницька організація, яка

має на меті вивчення гро�

мадської думки мешканців

України щодо різних ас�

пектів економічного, полі�

тичного та культурного

життя країни. Cпеціалізу�

ється на проведенні усіх

видів соціологічних дос�

ліджень із дотриманням

міжнародних стандартів,

затверджених кодексами

ESOMAR та WAPOR.

Ксенія Палієва

�$%&'() *&'&% )$*+&./0 1(2$3/4$. 
567$ 8&)294/ 568.62/ 
�&3'6 �&2;5/46

Політична реклама

2 стор.
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Під час свого виступу Юрій

Цікаленко щиро привітав гро�

маду міста зі святом.

� Моє знайомство з Бояркою

розпочалося у Боярському

краєзнавчому музеї, де я дові�

дався про славні сторінки істо�

рії міста та його жителів. Тож

сьогодні запрошую на цю сце�

ну директора Боярського кра�

єзнавчого музею Любов Крав�

ченко. Я довідався, що музей

давно мріяв мати у своїй ко�

лекції цю річ. � Після цих слів

Юрія Володимировича під оп�

лески на сцену винесли …

справжній старовинний грамо�

фон.

� Це неймовірний подару�

нок для міста, не змогла

стримати слів вдячності та

захоплення Любов Федорів�

на. � Адже Боярка здавна бу�

ла улюбленим місцем для

відпочинку киян, про що нині

нагадує дачна архітектура,

що подекуди збереглася на

вулиці Хрещатик. Тож я щиро

дякую Вам, Юрію Володими�

ровичу, за таку увагу до міста

та його жителів. Адже це � по�

дарунок для усіх нас. А взага�

лі я вважаю знаковими Ваші

слова про знайомство з міс�

том, яке розпочалося саме з

музею. Це свідчить про Вашу

повагу як до Боярки, так і до її

жителів, � наголосила Любов

Федорівна.

Та на цьому сюрпризи не

закінчилися. Під щирі оплес�

ки на сцену вийшла пред�

ставниця громади міста, яка

отримала подарунковий сер�

тифікат на дитячий майдан�

чик, встановлений з нагоди

Дня міста біля будинку 134�а

по вул. Білогородській. 

Багате частування прива�

било значну частину присут�

ніх на святі боярчан до щед�

рого столу. Про це також

подбав саме Юрій Цікаленко.

Біля намету, де облаштува�

лися представники громад�

ської організації "Асоціація

"Творчі ініціативи Київщини",

досвідчені аніматори у кос�

тюмах казкових персонажів

розважали малечу, також там

можна було безкоштовно

пригоститися солодкою ва�

тою. А на довершення свят�

кового бенкету для боярчан

було розрізано на сотні шма�

точків величезний 40�кілог�

рамовий торт.

Свято продовжувалося кон�

курсом краси та концертом, у

якому, до речі, для земляків

співала Ольга Шаніс � її вис�

туп став іще одним подарун�

ком боярчанам до свята.

Хрещені мами Наталія, Ната�
лія, Надія, Катерина та Ірина
тримають на руках малят, поз�
бавлених батьківського піклу�
вання. А поруч зі світлою усміш�
кою на обличчі стоїть Юрій Ці�
каленко. Людина, для якої діти �
це найдорожчий скарб, пода�
рований самим Господом.
Отець Василій у співслужінні зі

священиками Валерієм (Дьомі�
ним) та Сергієм (Отрохом)
звершують усі необхідні маніпу�
ляції. Свята водичка стікає по
маленьким личкам, ручкам та
ніжкам. На тендітні шийки одя�
гають блискучі хрестики. Тепер
ці невинні душі � охрещені. Ба�
гато з цих дітей, крім батьків�
ського піклування, потребують
ще й серйозного лікування, чим
опікується прекрасний колек�
тив фахівців�медиків дитячого
будинку.

Як не дивно, діти під час хре�
щення не плачуть та не капри�
зують. І хоча вони ще не скоро
усвідомлять значення події, що
відбулася цього дня, добре, що
є люди, котрі долучилися до ці�

єї благородної
справи.

� Адже хре�
щені батьки не�
суть відпові�
дальність перед
самим Госпо�
дом, � наголо�
шує отець Ва�
силій. � Тож не�
хай ваше життя
стане для цих
діток добрим
п р и к л а д о м .
Турбуйтеся про

них та про їхнє духовне зрос�
тання, � настановляє хрещених
батьків священик.

Традицію хрестити знедоле�
них дітей започаткував кілька
років тому Блаженійший Воло�
димир, митрополит Київський
та всієї України. І тепер місцеві
священики опікуються духов�
ним станом малят. Сестри ми�
лосердя старшеньких приво�
дять до сповіді та причастя,
маленьких � несуть на руках.
Так Боже милосердя торкаєть�
ся дитячих душ та знаходить
відображення у численних
добрих справах багатьох бла�
годійників, котрі постійно на�
дають допомогу будинку дити�
ни.

�����������
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Цьогорічне святкування
Дня міста боярчанам за�
пам'яталося як традиційними
заходами, так і незвичайними
подарунками. Серед них ті,
про які подбав депутат Київ�
ської обласної ради, кандидат
у народні депутати України
Юрій Цікаленко. Він взяв
участь в урочистостях з наго�
ди Дня міста. Вони, за тради�
цією, розпочалися у військо�
вому ліцеї ім. І. Богуна і про�
довжилися святковою ходою
вулицею Хрещатик від ліцею
до парку Перемоги. 

Нещодавно п'ятеро не�
мовлят�сиріт � вихованців Ки�
ївського обласного спеціалі�
зованого будинку дитини, що
в Боярці, отримали духовних
батьків. Це сталося під час
хрещення діток, яке звершив
настоятель Свято�Вознесен�
ського собору міста Вишневе,
благочинний Києво�Свято�
шинського благочинного ок�
ругу, отець Василій Русінка.
Хрещеними матусями стали
сестри із сестринства мило�
сердя при храмі Адріана та
Наталії, що в Києві. А хреще�
ним батьком для усіх похрес�
ників став депутат Київської
обласної ради та один з пос�
тійних піклувальників дитячо�
го будинку Юрій Цікаленко.

Вже наступного дня було під�
писано поліси страхування на
вихованців Київського облас�
ного спеціалізованого будинку
дитини. Юрій Цікаленко при�
був до дітей з подарунками �
іграшками та фруктами. І приї�
хав не сам, а з дружиною Тама�
рою та трьома із чотирьох сво�
їх дітей. Цікаво, що перший ві�

зит до дитячого будинку, ще у
минулому році, Юрій Цікаленко
зробив також із дружиною, яка
всіляко підтримує чоловіка на
шляху благодійництва. 

� Вважаю символічним те,
що першими поліси страху�
вання отримали вихованці
цього дитячого будинку, � на�
голосив Юрій Цікаленко.

�	����	�	 	���� ��	���	���
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Символічно, що одразу
після охрещення немовлят
відбулася ще одна подія.
Отець Василій відслужив мо�
лебень на початок доброї
справи � страхування від не�
щасних випадків 30 000 юних
жителів Києво�Святошинсько�
го району та Ірпінського регіо�
ну, яке ініціював голова гро�
мадської організації "Асоціа�
ція "Творчі ініціативи Київщи�
ни" та депутат Київської об�
ласної ради Юрій Цікаленко.

Впродовж кількох днів тут від�
бувалися роботи з благоустрою
вулиць.

� Спочатку за допомогою
грейдера було вирівняно до�
рожне полотно, � розповідає
житель міста Костянтин Лупич. �
А сьогодні за сприяння Юрія
Володимировича найбільш
проблемні ділянки дороги заси�
пано щебенем.

На звук працюючого грейдера,
який старанно розтягує шебінь
по вулиці, виходять її жителі. 

Олена Назарова з онуком Глі�
бом спостерігають за роботою
техніки.

� Це дуже добре, що нарешті
засипали цю яму, � говорить жін�
ка.

� У нас тут постійно збиралася
вода, � додає пані Раїса, котра
також вийшла на вулицю, аби
подивитися, що відбувається.

� А там трохи далі, по вулиці

Зеленій, незабаром буде вста�
новлено дитячий майданчик, �
коментує Костянтин Лупич. � За
сприяння Юрія Цікаленка ділян�
ку під майбутній майданчик вже
підготували і навіть засипали бі�
лим пісочком.

За словами Олени Назарової,
дитячого майданчика в цій час�
тині міста не було зроду, хоча він
тут дуже потрібен.

� На нашій вулиці є родини, в
яких виховується по четверо ді�
ток, а гуляти їм ніде, � говорить
пані Олена. Тим часом малень�
кий онук вже тягне бабусю за ру�
ку: хлопчику хочеться побачити,
як щебінь від руху грейдера
вкриває дорогу рівним шаром.

Тож відтепер пересуватися ци�
ми вулицями буде значно ком�
фортніше.

А тим часом
в Ірпені...

До речі, нас�
тупного дня ана�
логічні роботи з
благоустрою ву�
лиць відбулися й
в Ірпені. Тут на
прохання жите�
лів вулиць Укра�
їнської та 74�ої
Стрілкової диві�
зії за сприяння
Юрія Цікаленка
також було за�

сипано ями та вирівняно проб�
лемні ділянки дороги.

� Під час відвідин храму Святої
Живоносної Трійці, що в Ірпені,
19 вересня, до мене звернулася
одна жіночка � Ганна Федосіївна,
� говорить Юрій Цікаленко. � І
дуже просила зробити дорогу
доступною для пересування
простій людині, бо через глибокі
вибоїни це було дуже складно. Я
не міг проігнорувати це прохан�
ня, тому відгукнувся. Сподіваю�
ся, що тепер людям буде зручні�
ше ходити цими вулицями, � за�
уважив Юрій Володимирович.

Депутат Ірпінської міської ра�
ди Ольга Олійнич дуже високо
цінує саме цю рису Юрія Ціка�
ленка � здатність почути просту
людину, відгукнутися та надати
допомогу.

����	�	���, ������� �	����!
Принаймні перший

крок для цього по вулицях
Зеленій, Франка, Комсо�
мольській та провулку Зеле�
ному, що в Боярці, вже зроб�
лено. Це сталося у відповідь
на звернення мешканців міс�
та до депутата Київської об�
ласної ради і кандидата у на�
родні депутати Юрія Ціка�

ленка.

Благоустрій

Політична реклама
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28  вересня 2012 року 7777
ТРК "ЕРА"
05:55 "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 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 07:35 Тема дня
06:30 Православний календар
06:35 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
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:35 Офіційна хроніка
09:45 Точка зору
10:05 Погода
10:10 Фестиваль сучасної україн�

ської пісні "Молода Галичи�
на"

10:55 Шеф�кухар країни
11:45 Погода
11:55 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:05 Х/ф "Це було у розвідці"
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)

15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Х/ф "Фронт у тилу ворога"
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
"Громада"

19:30 Літній жарт з К. Новиковою,
Ю. Смоліним

20:00 Сільрада
20:20 Вибори�2012. Передвибор�

на агітація. Політична партія
"НОВА ПОЛІТИКА"

20:50 Плюс�мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Країну � народові!
21:45 Фестиваль пісні та гумору в

Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:45 Д/ф "Космос як послух"

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

07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
11:05 Т/с "Слідаки"
12:30 "Зніміть це негайно"
13:35 "Повне перевтілення. Дім за

тиждень"
14:35 "Російські сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:25 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Багаті теж плачуть"
21:30 Х/ф "Диявол носить Пра�

да" (1)

05:30 Х/ф "Сирота казанська" (1)
06:50 "Ранок з ІНТЕРом"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Не зрікаються, кохаю�

чи" (1)
12:00 Новини
12:45 Т/с "Не зрікаються, кохаю�

чи"
13:45 "Детективи"
14:10 Д/с "Слідство вели... з Лео�

нідом Каневським�2"
15:05 "Право на зустріч"
16:10 "Чекай на мене"

18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Чкалов" (1)
23:15 Т/с "Шаповалов"
01:15 Х/ф "Злочинна пристрасть" (2)

06:00 М/с "Перчинка Енн"
06:20 М/с "Перерва"
06:45 Телепузики
07:20 Малята�твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
08:05 М/с "Ліло і Стіч"
08:40 Т/с "Кремлівські курсанти" 
09:45 Т/с "Усі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Беверлі Гілз 90210. Но�

ве покоління" 
11:45 Твою маму!
12:25 Маша та моделі�2
12:50 Т/с "Зайцев +1"
13:30 Т/с "Маргоша" 
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі�2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"
18:50 Богиня шопінгу
19:30 БарДак
19:55 Даєш молодь!
20:30 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:55 Т/с "Діффчатка" (2)
21:20 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха�2" 
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Слава зі Славеком Славіним
23:35 М/с "Масяня" (2)

05:35 Світанок
06:40 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з О. Соколо�

вою (повтор)
08:45 Факти
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:40 Х/ф "Година пік�2" 
12:40 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Х/ф "Година пік�3"
14:55 Т/с "Прокурорська перевір�

ка"
16:05 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Надзвичайна ситуація"
22:40 Факти. Підсумки дня
22:55 Свобода слова з Андрієм

Куликовим

05:20 "Документальний детектив"
06:15 Т/с "Комісар Рекс" (1)
07:00 "Все буде добре!"
09:00 "Неймовірна правда про зі�

рок"
10:40 Х/ф "Навчаю грі на гітарі" (1)
14:45 "Екстрасенси ведуть розслі�

дування"

15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зі�

рок"
20:00 "Куб�3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:20 "Детектор брехні�2"
23:20 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Шокуюче відео
06:40 Підйом
06:45 Очевидець 
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 "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 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
19:55 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Татусеві дочки"
22:05 ФБР :)
23:00 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 "Карпов" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Поза грою"
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)
21:10 Т/с "Карпов" (1)
22:15 Х/ф "На межі" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
05:55 "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 За 80 днів на�

вколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 07:35 Тема дня
06:30 Православний календар
06:35 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
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:35 Світло
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:05 У гостях у Д. Гордона. С.

Шушкевич 
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Хай щастить
12:45 "Секрети успіху" з Ната�

лею Городенською
13:15 Х/ф "Пічки�лавочки"
15:00 Новини (із сурдоперекладом)

15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Х/ф "Крізь вогонь"
16:40 Х/ф "Четверта висота"
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. Соціаліс�
тична партія України

19:30 221. Екстрений виклик.
Тиждень

20:20 Вибори�2012. Передви�
борна агітація. Партія На�
талії Королевської "Украї�
на � Вперед!"

20:50 Плюс�мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 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 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:45 Д/ф "Імператор, який знав

свою долю"

06:00 "Служба розшуку дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
11:05 Т/с "Слідаки"
12:30 "Зніміть це негайно"
13:35 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень"
14:35 "Російські сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:30 Х/ф "На зраді" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Мамо, я одружуюсь?"
21:30 "Міняю жінку�6"
23:15 ТСН
23:30 Шоу "Вечірній Ургант"
00:15 Х/ф "Ріка богів" (2)

05:25 Т/с "Шаповалов"
06:50 "Ранок з ІНТЕРом"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Таємниці слідства �

10"
11:10 "Детективи"

12:00 Новини
12:25 "Знак якості"
13:00 Д/ф "Слідство вели... з

Леонідом Каневським�2"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Чкалов" (1)
23:15 Т/с "Шаповалов"
01:15 Х/ф "Сплячий і красуня" (1)

06:00 М/с "Перчинка Енн"
06:20 М/с "Перерва"
06:45 Телепузики
07:20 Малята�твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
08:05 М/с "Ліло і Стіч"
08:40 Т/с "Кремлівські курсанти" 
09:45 Т/с "Усі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" 
11:45 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі�2
12:50 Т/с "Діффчатка"
13:30 Т/с "Маргоша" 
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі�2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"

18:50 Богиня шопінгу
19:30 БарДак
19:55 Даєш молодь!
20:30 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:55 Т/с "Діффчатка" (2)
21:20 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха�2" 
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 Т/с "Ходячі мерці" (3)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Спорт
06:50 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
10:40 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Надзвичайна ситуація"
15:20 Т/с "Прокурорська перевірка"
16:35 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Надзвичайна ситуація"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня

05:25 "Документальний детектив"
06:20 "Усе буде добре!"
08:00 "Неймовірна правда про

зірок"
09:25 "Куб�3"
11:15 Х/ф "Маша і море" (1)
13:20 "Битва екстрасенсів. Діти�

ясновидці"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Фермер шукає дружину�2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:20 "Вагітна у 16"
23:20 "Доньки�матері"

06:00 Очевидець. Шокуюче відео
06:40 Підйом
06:45 Очевидець
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 "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"

15:50 Teen Time
15:55 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
19:55 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Татусеві дочки"
22:05 Весілля буде по�моєму!
23:05 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 "Карпов" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Російська мама амери�
канської чемпіонки"

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)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
21:30 Футбол. Ліга чемпіонів.

"Ювентус" (Італія) � "Шах�
тар" (Україна)

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.

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 2222

ТРК "ЕРА"
05:55 "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 За 80 днів на�

вколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 07:35 Тема дня
06:30 Православний календар
06:35 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
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Уряд на зв'язку з громадя�

нами
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:05 У гостях у Д. Гордона. 

С. Шушкевич 
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Українська пісня
13:00 Погода
13:10 Х/ф "На семи вітрах"
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Погода
15:35 Х/ф "Був місяць травень"
17:30 Погода
17:40 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. Партія регі�
онів

19:30 Фестиваль пісні та гумору
у Коблево

20:20 Вибори�2012. Передви�
борна агітація. Політична
партія "УДАР (Український
Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка"

20:50 Мегалот
20:55 Плюс�мінус, Офіційна хро�

ніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Один на один
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:45 Д/ф "Кіевъ�Столыпино�

Київ"
00:40 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
11:05 Т/с "Слідаки"
12:30 "Зніміть це негайно"
13:35 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень"
14:35 "Російські сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:25 Х/ф "Матусі" (1)
19:30 ТСН
20:15 "На ножах"
21:40 "Футбол. Ліга чемпіонів.

"Динамо" (Київ) � "Дина�
мо" (Загреб)

23:50 ТСН
00:05 Шоу "Вечірній Ургант"

05:25 Т/с "Шаповалов"
06:50 "Ранок з ІНТЕРом"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"

09:00 Новини
09:10 Т/с "Таємниці слідства�10"
11:10 "Детективи"
12:00 Новини
12:25 "Знак якості"
13:00 Д/ф "Слідство вели... з

Леонідом Каневським�2"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с  "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Чкалов" (1)
23:15 Т/с "Шаповалов"
01:20 "Парк автомобільного пе�

ріоду"

06:00 М/с "Перчинка Енн"
06:20 М/с "Перерва"
06:45 Телепузики
07:20 Малята�твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
08:05 М/с "Ліло і Стіч"
08:40 Т/с "Кремлівські курсанти" 
09:45 Т/с "Всі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" 
11:45 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі�2
12:50 Т/с "Діффчатка"
13:30 Т/с "Маргоша" 
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:00 Досвідос

16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі�2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"
18:50 Богиня шопінгу
19:30 БарДак
19:55 Даєш молодь!
20:30 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:55 Т/с "Діффчатка" (2)
21:20 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха�2" 
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 Т/с "Ходячі мерці" (3)

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"
07:30 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Надзвичайна ситуація"
15:15 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 "Надзвичайна ситуація"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня

06:00 "Усе буде добре!"
07:45 "Неймовірна правда про

зірок"
09:10 "Фермер шукає дружину�2"
11:05 Х/ф "Ідеальна дружина" (1)
13:15 "Битва екстрасенсів. Діти�

ясновидці"
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. Шокуюче ві�
део

06:40 Підйом
06:45 Очевидець
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 "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:20 Kids Time

14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 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
19:55 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Татусеві дочки"
22:05 Ближче до тіла
23:05 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 "Карпов" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Учителі у законі"
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)
21:10 Т/с "Карпов" (1)
22:10 Т/с "Слід" (1)
23:10 Т/с "Подружжя" (1)
01:10 Х/ф "Великий шмат" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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28  вересня 2012 року

ТРК "ЕРА"
05:55 "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 За 80 днів 

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 07:35 Тема дня
06:30 Православний календар
06:35 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
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Книга.ua
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
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
12:45 Крок до зірок
13:30 Х/ф "Чоловічі тривоги" 
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews

15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Погода
15:35 221. Екстрений виклик.

Тиждень
16:20 Х/ф "Перший день миру"
17:55 Свобода вибору. Реальне

життя
18:05 Справжня Україна
18:20 Новини (із сурдоперекла�

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

борна агітація. ПОЛІТИЧ�
НА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙ�
БУТНЬОГО"

19:30 Фестиваль пісні та гумору
в Коблево

20:20 Вибори�2012. Передви�
борна агітація. Політична
партія Українська Націо�
нальна Асамблея

20:50 Плюс�мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
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 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:45 Д/ф "Пасха"
00:40 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
11:05 Т/с "Слідаки"
12:30 "Зніміть це негайно"
13:35 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень"
14:35 "Російські сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:25 Х/ф "Все враховано" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Давай, до побачення"
21:30 "Чотири весілля�2"
23:05 ТСН
23:20 Шоу "Вечірній Ургант"
00:05 Х/ф "Конура" (3)

05:20 Т/с "Шаповалов"
06:50 "Ранок з ІНТЕРом"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Таємниці слідства�10" 
11:10 "Детективи"
12:00 Новини
12:25 "Знак якості"

13:00 Д/с "Слідство вели... з Ле�
онідом Каневським�2"

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

тарів 9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Чкалов" (1)
23:15 Т/с "Шаповалов" 
01:20 Х/ф "Охоронниця"

06:00 М/с "Перчинка Енн"
06:20 М/с "Перерва"
06:45 Телепузики
07:20 Малята�твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
08:05 М/с "Ліло і Стіч"
08:40 Т/с "Кремлівські курсанти" 
09:45 Т/с "Усі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" 
11:45 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі�2
12:50 Т/с "Діффчатка"
13:30 Т/с "Маргоша" 
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі�2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"
18:50 Богиня шопінгу
19:30 БарДак
19:55 Даєш молодь!

20:30 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:55 Т/с "Діффчатка" (2)
21:20 Ка$та
22:00 Т/с "Барвиха 2" 34 с.
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 Т/с "Ходячі мерці" (3)
00:25 БарДак

05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Спорт
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:30 Ділові факти
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Надзвичайна ситуа�

ція"
15:15 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 "Надзвичайна ситуа�

ція"
22:40 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Факти. Підсумки дня

05:20 "Документальний детек�
тив"

05:45 "Усе буде добре!"
07:10 "Неймовірна правда про

зірок"
08:50 "Вагітна у 16"
09:55 "Доньки�матері"
10:55 Х/ф "Здрастуйте Вам!"
13:15 "Битва екстрасенсів. Діти�

ясновидці"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Зважені та щасливі�2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі�2"
01:15 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Шокуюче ві�
део

06:40 Підйом
06:45 Очевидець 
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 "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Чана"
14:20 Kids Time

14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись вродлива"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
19:55 Т/с "Закрита школа"
21:05 Т/с "Татусеві дочки"
22:10 Парад порад�2
23:15 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 "Карпов" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай говорять.

Некохана дружина Іллі
Рєзніка. Частина перша"

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)
21:10 Т/с "Карпов" (1)
22:10 Т/с "Слід" (1)
23:10 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 06:35, 07:30, 07:50 Те�

ма дня
06:30, 06:45, 07:20, 07:40

Країна on line
06:40 Вчимося разом
06:50 Православний кален�

дар
06:55 Хазяїн у домі
07:25 ТехноЕра
07:35 Ера бізнесу
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:30 Про головне
09:45 Д/ф "Назарій Яремчук.

Афганська історія"
10:15 Театральні сезони
11:05 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 "Надвечір'я" з Т. Щер�

батюк
12:55 Околиця

13:25 Х/ф "Чоловічі тривоги" 
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросек�

тор
15:30 Погода
15:35 Х/ф "22�го червня, рів�

но о 4�ій годині..."
17:15 Осінній жарт з братами

Пономаренками
17:45 Погода
17:55 Шляхами України
18:20 Слов'янський базар у

Вітебську�2012. Другий
конкурсний день

20:40 After Live (За лаштунка�
ми 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"
00:30, 01:00 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 "Шість кадрів"
11:05 Т/с "Слідаки"

12:30 "Зніміть це негайно"
13:35 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень"
14:35 "Російські сімейні дра�

ми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:25 Х/ф "Не треба сумува�

ти" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Принц Персії. Піс�

ки часу"
22:50 "Добрий вечір�2"
23:55 Х/ф "Патруль часу" (2)

05:20 Т/с "Шаповалов" 
06:50 "Ранок з ІНТЕРом"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Райські яблучка.

Життя триває"
12:00 Новини
12:35 Т/с "Райські яблучка.

Життя триває"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 "Фестиваль Велика різ�

ниця в Одесі"
23:00 "Велика політика з Єв�

генієм Кисельовим"
02:25 Х/ф "Перехрестя" (2)

06:00 М/с "Перчинка Енн"
06:20 М/с "Перерва"
06:45 Телепузики
07:20 Малята�твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
08:00 М/с "Ліло і Стіч"
08:35 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
09:40 Т/с "Всі жінки � відьми" 
10:40 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" 
11:40 Богиня шопінгу
12:20 Маша та моделі�2
12:45 Т/с "Діффчатка"
13:25 Т/с "Маргоша" 
14:25 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
15:30 У ТЕТа тато!
15:55 Досвідос
16:35 Вайфайтери
17:00 Маша та моделі�2
17:40 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"
18:45 БарДак
19:50 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"
20:50 Альо, директор?!
21:40 Слава зі Славеком Сла�

віним
22:00 Т/с "Барвиха�2" 
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а

00:00 Дурнєв + 1

06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:45 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
10:40 Т/с "Опери"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Надзвичайна ситу�

ація"
15:15 Т/с "Прокурорська пе�

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

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Надзвичайна ситу�

ація"
22:40 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:55 Факти. Підсумки дня
00:10 Т/с "Кодекс честі�4"

06:40 Х/ф "Щиро Ваш..." (1)
08:15 Х/ф "Пригоди Шерлока

Холмса і лікаря Ватсо�
на" (1)

16:05 Х/ф "Службовий ро�
ман" (1)

18:05 "Вiкна�Новини"
18:15 Х/ф "Службовий ро�

ман" (1)
20:00 "Національне талант�

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

шоу "Танцюють всі!�5"
00:20 "ВусоЛапоХвіст"

06:00 Очевидець. Шокуюче
відео

06:40 Підйом
06:45 Очевидець
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 "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Ча�

на"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 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
19:55 Т/с "Закрита школа"
21:00 Т/с "Татусеві дочки"
22:05 Україна чудес�2
23:05 Т/с "Світлофор"
00:10 Т/с "Звабливі та вільні"

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 "Карпов" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Некохана дружина
Іллі Рєзніка. Частина
друга"

13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне 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)
21:10 Т/с "Інтерни" (1)
22:15 Х/ф "Відпустка за обмі�

ном" (2)
01:10 Х/ф "Це старе почут�

тя" (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
09:25 Школа юного супер�

агента
09:40 Шустер�Live
11:20 "Секрети успіху" з На�

талею Городенською
11:50 Погода
11:55 Зелений коридор
12:05 Погода
12:10 Х/ф "Перевірка на до�

рогах"
13:40 Х/ф "Перший день ми�

ру"
15:15 Погода
15:20 У гостях у Д. Гордона
17:00 Золотий гусак
17:30 Бенефіс Г. Вєтрова
19:40 Світ атома
20:00 Д/ф "Сила мрії"
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня

21:15 Кабмін: подія тижня
21:30 Зірки гумору
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Твій голос
23:30 Ера здоров'я
23:50 Ультра. Тема
00:10 Погода

06:00 М/ф "Смурфи" (1)
06:35 "Справжні лікарі � 2"
07:35 "Кулінарна академія.

Юлія Висоцька"
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лотерея

"Хто там?"
10:15 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:05 Х/ф "Подаруй мені не�

ділю" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Операція краса�2"
22:00 Х/ф "Мій коханий теле�

пень" (1)
23:55 Х/ф "Вам завдання" (2)

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

08:00 "Позаочі"
09:00 "Орел і Решка"

10:05 "Україно, вставай!"
10:55 Х/ф "Покровські воро�

та" (1)
13:55 Т/с "Люба. Любов" (1)
18:00 "Фестиваль Велика

різниця в Одесі"
20:00 "Подробиці"
20:35 "Майдан's�3". Супер�

кубок
23:00 "Великий бокс. Заур

Байсангуров vs Лукаш
Конечни"

06:00 М/с "Перчинка Енн"
06:45 М/с "Перерва"
07:10 М/с "Лунтік"
07:35 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 М/с "Чорний плащ"
10:35 Дикі та смішні
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня"
12:05 ТЕТ
12:40 Т/с "Моя прекрасна

няня"
13:45 Містер Трололо
14:35 Х/ф "Я, знову я та Ірен"
16:45 Х/ф "Зачарована"
18:55 Х/ф "Гарфілд"
20:30 Т/с "Вісімдесяті" (2)

21:35 Даєш молодь!
22:00 Альо, директор?!
23:00 Слава зі Славєком

Славіним
23:05 Т/с "Ходячі мерці" (3)

06:00 Погода
06:05 Інший футбол
06:35 Козирне життя
07:20 М/ф "Том і Джері: Шер�

лок Холмс"
08:40 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питання
11:30 Стоп�10
12:55 Спорт
13:05 Дивитися всім!
14:05 Х/ф "Повернення Су�

пермена" 
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Лара Крофт � роз�

крадачка гробниць" 
21:05 Х/ф "Лара Крофт � роз�

крадачка гробниць�2.
Колиска життя"

23:45 Наша Russia
00:50 Голі та смішні

05:15 "Наші улюблені муль�

тфільми" (1)
06:15 Х/ф "Де знаходиться

нофелет?" (1)
07:45 "Караоке на Майдані"
08:50 "Сніданок з Юлією Ви�

соцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:10 "Зважені та щасли�

ві�2"
15:05 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�5"
19:00 "Х�Фактор�3"
22:20 Х/ф "Службовий ро�

ман" (1)
01:55 "Детектор брехні�2"

07:20 Зроби мені смішно
09:00 М/с "Кунг�фу Панда.

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

гаскару"
10:00 Готуй
11:00 Наші в Раші
12:00 ФБР :)
12:55 Весілля буде по�моє�

му!
13:55 Даєш молодь
15:30 Х/ф "Я обожнюю не�

приємності"
17:55 Україна чудес�2
19:00 М/ф "Шрек�3"
20:50 Х/ф "Мій хлопець із

зоопарку"
23:00 Х/ф "Дозволь тебе по�

цілувати"
01:00 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:30 М/ф "Казки Ганса

Крістіана Андерсе�
на" (1)

09:00 М/с "Пригоди ведме�
диків Гаммі" (1)

10:00 М/ф
10:10 М/ф "Качині історії.

Заповітна лампа" (1)
11:50 Х/ф "Звільніть Віллі.

Втеча з Піратської бух�
ти" (1)

13:50 "Подаруй собі життя"
15:00 Х/ф "Що приховує ко�

хання"
16:55 Т/с "Псевдосвідок" (1)
19:00 "КВК"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:10 Т/с "Корабель"

06:00 "Легенди бандитсько�
го Києва"

07:45 Т/с "Прямуючи на пів�
день" (1)

09:45 Х/ф "Убити лицедія" (1)
11:30 "Речовий доказ". Газо�

вані мільйони "Авто�
матторгу"

12:00 "Головний свідок"
12:45 Х/ф "Друге життя Фе�

дора Строгова" (1)
14:45 Т/с "Угро � 2"
19:00 Т/с "Кулінар"
23:00 "Головний свідок"
23:45 "Випадковий свідок"
00:10 Х/ф "Помститися за

Анджело" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Ранок з "Україною"
09:25 М/ф "Ну, постривай!"
09:35 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Додому на свята
11:00 Т/с "Інтерни" (1)
12:10 Т/с "Дорожній пат�

руль � 10" (1)
13:10 Т/с "Злочин буде роз�

крито" (1)
14:10 Т/с "Моя велика роди�

на" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Моя велика роди�

на" (1)
22:00 Х/ф "Снайпер" (2)
00:00 Т/с "Ментівські вій�

ни�5" (2)
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:10, 08:20 Погода
06:10 М/ф
06:30 Крок до зірок
07:15 Моя земля � моя

власність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 Футбол України
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще сміш�

ніший
09:25 Хто в домі хазяїн?
09:45 Крок до зірок
10:25 Країну � народові!
10:45 Як це?
11:10 Один на один
12:30 Караоке для дорос�

лих
13:10 Шеф�кухар країни
14:00 Слов'янський базар у

Вітебську�2012. День
України

15:40 Зірки гумору
16:15 Золотий гусак
16:40 Маю честь запросити
17:25 Діловий світ. Тиждень
18:00 Погода
18:05 Слов'янський базар у

Вітебську�2012. За�
криття

20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
21:55 Фольк�music
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський виклик
23:50 Д/ф "Щира розмова"

06:00 Х/ф "Гавр" (1)
07:45 М/ф (1)
08:05 "Ремонт +"

09:00 Лотерея "Лото�заба�
ва"

10:20 Дісней! "Чіп і
Дейл" (1)

11:10 "Кулінарна академія.
Юлія Висоцька"

11:35 "Чотири весілля � 2"
13:05 Х/ф "Ціпочка" (1)
15:15 Х/ф "Мій коханий те�

лепень" (1)
17:10 Х/ф "Тайський вояж

Степановича" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Мій зможе � 2"
22:15 "Світське життя"
23:30 "ТСН�тиждень"
00:15 Х/ф "Суші герл" (2)

05:25 М/с "Вінкс" (1)
06:25 "Великий бокс. Заур

Байсангуров vs Лукаш
Конечни"

08:25 "Глянець"
09:25 "Школа доктора Ко�

маровського"
10:00 "Неділя з "Кварта�

лом"
11:05 "Свати біля плити"
11:30 "Люди світу. Б. Бере�

зовський"
12:30 Х/ф "Екіпаж" (1)
15:35 Х/ф "Не можу сказа�

ти: "Прощавай"" (1)
17:55 Т/с "Три товариші"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Три товариші"
23:10 "Що? Де? Коли?"
23:55 Х/ф "Я Вас чекаю" (2)

06:00 ТЕТ
06:20 М/с "Перчинка Енн"
06:45 М/с "Перерва"
07:10 М/с "Лунтік"
07:35 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Чорний плащ"
10:40 М/ф "Друзі назав�

жди"
12:05 Х/ф "Я, знову я та

Ірен"
14:20 Альо, директор?!
15:20 Х/ф "Заборонена мі�

сія"
17:20 Х/ф "Гарфілд"
19:00 Містер Трололо
19:50 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:55 Даєш молодь!
21:55 Х/ф "Леон�кілер" (2)
00:05 Слава зі Славєком

Славіним

06:40 Анекдоти по�україн�
ськи

07:00 Дача
07:30 Х/ф "Повернення Су�

пермена" 
11:00 Козирне життя
11:45 Інший футбол
12:30 Спорт
12:35 ОлімпіЛяпи
12:55 Наша Russia
13:55 Х/ф "Лара Крофт �

розкрадачка гроб�
ниць"

16:05 Х/ф "Лара Крофт �
розкрадачка гроб�
ниць�2. Колиска жит�
тя"

18:45 Факти тижня з Окса�
ною Соколовою

19:40 Останній герой�2
21:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 
23:55 Х/ф "Жах на вулиці

В'язів" (2)

05:40 "Наші улюблені муль�
тфільми" (1)

06:50 Х/ф "Стережись авто�
мобіля" (1)

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:15 "Караоке на Майдані"
11:20 "МайстерШеф�2"
15:35 "Х�Фактор�3"
19:00 "Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис"
21:05 Х/ф "Мама мимово�

лі" (1)
00:00 Х/ф "Довгоочікуване

кохання" (1)

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

Дивовижні легенди"
09:55 М/с "Пінгвіни з Мада�

гаскару"
10:15 Шоу "Шара"
11:15 Недільний офіс
12:15 Парад порад�2
13:20 Ближче до тіла
14:25 Т/с "Щасливі разом"
16:00 Х/ф "Мій хлопець із

зоопарку"
18:10 М/ф "Шрек�3"
20:00 ШоумаSтгоуон
22:10 Х/ф "В очікуванні ди�

ва"
00:10 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Качині історії.

Заповітна лампа" (1)
09:00 М/с "Пригоди ведме�

диків Гаммі" (1)
10:00 Х/ф "Звільніть Віллі.

Втеча з Піратської бух�
ти" (1)

12:05 Х/ф "Думки про сво�
боду" (1)

14:05 "Дім на заздрість
усім"

15:00 Т/с "Псевдосвідок" (1)

19:00 "КВК"
21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:10 Т/с "Корабель"

05:50 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:35 Т/с "Одного разу у
Ростові" (1)

11:30 "Легенди карного
розшуку". Полювання
на "Кадика"

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Т/с "Розкол"
15:00 Т/с "Кулінар"
19:00 Т/с "Каменська�4"
23:00 Х/ф "Титанік�2" (2)
00:50 Х/ф "Шпигун" (2)

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф "Як знайти ідеал" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екранів
11:00 Т/с "Дорожній пат�

руль�10" (1)
13:00 Т/с "Злочин буде роз�

крито" (1)
15:00 Т/с "Інтерни" (1)
15:45 Т/с "Засіб від смерті" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Засіб від смерті" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
22:15 Ток�шоу "Великий

футбол"
00:15 Т/с "Ментівські вій�

ни�5" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

K1

НТН

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Дані про заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.
Запланована діяльність зі збору, перевезення, тимчасового зберіган�

ня небезпечних відходів ТОВ "РЕКУЛЬТИВАЦІЯ" має на меті покращен�
ня екологічної ситуації в поводженні з відходами шляхом мінімізації
впливу небезпечних відходів, що утворюються на підприємствах Киє�
во�Святошинського району на навколишнє середовище, забезпечення
вчасного їх знешкодження, утилізації. 

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан 
навколишнього природного середовища з урахуванням можли�

вості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Клімат і мікроклімат � не впливає, не створює;
Повітряне середовище � викиди у випадках аварійного розливу не�

безпечних відходів, викиди від в'їзду�виїзду автотранспорту;
Водне середовище � використання води питної якості до 1 м3/добу;

передача на утилізацію стічних вод та рідких відходів з туалету, душо�
вих;

Грунт � не впливає;
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти � не впливає;
Навколишнє соціальне середовище (населення) � збільшується кіль�

кість робочих місць, збільшуються податки у місцевий бюджет;
Навколишнє техногенне середовище � пам'ятки архітектури, історії і

культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкту від�
сутні.

Заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно 
до екологічних стандартів і нормативів

Діяльність зі збору, перевезення, тимчасового зберігання підлягає лі�
цензуванню, та контролюється постійно органами виконавчої влади. 

Передбачені заходи з розміщення і утилізації відходів.
Для збору і тимчасового складування кожного виду відходу на під�

приємстві є спеціально відведені місця. Власні відходи передаються
для подальшого поводження з ними спеціалізованим підприємствам.
Склад для зберігання та сортування відходів має тверде покриття, яке
унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин.

Для перевезення відходів застосовується тара, яка забезпечує гер�
метичність та не допускає забруднення навколишнього середовища.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про 
плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення

Громадськість проінформована щодо планової діяльності ("Заява
про наміри", "Заява про екологічні наслідки діяльності" опублікована в
ЗМІ (щотижнева газета "Боярка�інформ").

Зобов'язання  з охорони навколишнього середовища і забезпе�
чення безпеки при експлуатації

При проведенні господарської діяльності замовник зобов'язується
суворо дотримуватись вимог законодавчих та нормативних документів
стосовно поводження з небезпечними відходами, запроваджувати за�
ходи щодо зменшення обсягів власних відходів та використання в про�
цесі роботи енерго� та ресурсозберігаючих технологій. Своєчасно
здійснювати сплату усіх необхідних екологічних податків, відповідно ви�
мог розділу VIII Податкового Кодексу України, від 02.12.2010 р. 2755�VІ.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (Замовник): ТОВ "РЕКУЛЬТИВАЦІЯ"
Поштова адреса: 03058, м. Київ, вул. Лебедєва�Ку�

мача, 5, оф. 510, тел. 044�457�80�92.
2. Місце розташування об'єкта:Київська обл., Ки�

єво�Святошинський район, м. Боярка, вул. Матросо�
ва, 11.

3. Характеристика діяльності об'єкта: Підпри�
ємство планує організацію діяльності зі збирання, пе�
ревезення, зберігання небезпечних відходів.

4. Соціально�економічна необхідність планова�
ної діяльності: 

Планована діяльність сприятиме покращенню
екологічній ситуації на об'єктах�утворювачах небез�
печних відходів та забезпечуватиме раціональне по�
водження відповідно до вимог Законів України "Про
охорону навколишнього природного середовища",
"Про відходи" та ДСанПіНу 2.2.7.029�99 "Гігієнічні
вимоги поводження з промисловими відходами та
визначення їх класу небезпеки для здоров'я насе�
лення".

5. Необхідність в ресурсах при будівництві і екс�
плуатації:

земельних � складське приміщення (договір оренди
з Києво�Святошинським ВУЖКГ від 07.08.2012 р.);

сировинних � не потребує;
енергетичних � електрика до 5кВт/добу;
паливних � не потребує;
водних � до 1 м3/добу; 
трудових � 2 чоловіка.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і

експлуатації) � силами підрядних організацій.
7.  Екологічні та інші обмеження планованої ді�

яльності:
Відповідно до Додатка № 4 до "Державних санітар�

них правил планування та забудови населених пун�
ктів", затверджених Наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 19.06.96р. № 173, розмір СЗЗ для
об'єкта встановлений на рівні 100 м (ІV клас небезпе�
ки).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 13.07.2000 р. №1120 "Про затвердження Положен�
ня про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і
Жовтого та Зеленого переліків відходів" відходи, із
якими планується здійснювати операції зі збирання,
перевезення, зберігання, відносяться до "Жовтого пе�
реліку" небезпечних відходів.

При розміщенні небезпечних відходів на території
суб'єкта господарювання, згідно зі ст. 34 Закону Украї�
ни "Про відходи" та п. 39 ст. 9 Закону України "Про лі�
цензування певних видів господарської діяльності" не�
обхідно отримання ліцензії на поводження з небезпеч�
ними відходами.

Згідно з п. "д" ст. 17 Закону України "Про відходи"
суб'єкти господарської діяльності зобов'язані "забез�
печувати повне збирання, належне зберігання та не�

допущення знищення і псування відходів, для утиліза�
ції яких в Україні існує відповідна технологія, що відпо�
відає вимогам екологічної безпеки", і згідно з п. "і" ст.
42 мають передавати їх тільки організаціям, що мають
відповідні ліцензії.

8. Необхідна еколого�інженерна підготовка і за�
хист території:

Склад еколого�інженерної підготовки і захисту тери�
торії � не потребує;

Підземні води до глибини 10 м від поверхні �
відсутні; 

Сучасні ерозійні процеси � відсутні;
Категорія складності інженерно�геологічних умов

(за БНіП 1.02.07�87) за всіма чинниками � 1 (проста).
9. Можливі види впливу планованої діяльності

(при будівництві і експлуатації) на навколишнє се�
редовище:

Клімат і мікроклімат � не впливає, не створює;
Повітряне середовище � викиди у випадках аварій�

ного розливу небезпечних відходів, викиди від в'їзду�
виїзду автотранспорту;

Водне середовище � використання води питної
якості до 1 м3/добу; передача на утилізацію стічних вод
та рідких відходів з туалету, душових;

Грунт � не впливає;
Рослинний і  тваринний світ, заповідні об’єкти � не

впливає;
Навколишнє соціальне середовище (населення) �

збільшується кількість робочих місць, збільшуються
податки у місцевий бюджет;

Навколишнє техногенне середовище � пам'ятки ар�
хітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони
рекреації, культурного ландшафту та інші елементи
техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсут�
ні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного
використання, утилізації, знезараження або безпечно�
го поховання:

Під час діяльності можуть утворюватись такі відходи:
• Побутові відходи (код відходу � 7720.3.1.01); 
• Відходи люмінесцентних ламп (код відходу �

7720.3.1.26). 
Будуть передаватись на утилізацію спецпідприєм �

ствам, що мають право на виконання робіт з утилізації
(знищення).

11. Об'єм виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2�1�
2003. 

12. Участь громадськості: заява про наміри та за�
ява про екологічні наслідки діяльності опубліковані в
ЗМІ.

З пропозиціями, зауваженнями 
та коментарями звертатись 
до ТОВ "РЕКУЛЬТИВАЦІЯ", 

м. Київ, вул. Лебедєва�Кумача, 5, оф. 510,
тел./факс 044�457�80�92.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА, 
ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ

ТРАНСПОРТОМ!
Рекомендуємо заощадити гроші та час, купуючи або�
нементні квитки на проїзд у приміських електропоїз�
дах. Це може зекономити 25�50 % від повної вартості
поїздок. У зв'язку з початком навчального року, це
особливо вигідно студентам навчальних закладів.

Адміністрація станції Боярка

Шукаємо порядних людей
для проживання НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ 
у половині приватного з усіма зручностями 

будинку у Боярці. 
Умова � спільне проживання та нагляд за літньою бабусею. 

097�333�13�92 (Наталія Михайлівна)

ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

нашого професійного свята. 

Бібліотеки були і зали�
шаються інформаційни�
ми, культурними, ос�
вітніми закладами,
їхній внесок у розви�
ток українського дер�
жавотворення та роз�
будову громадянського
суспільства важко переоці�
нити. 

Бібліотекарі � вірні збирачі
духовних скарбів, провідники у світ нового і
непізнаного,  справжні помічники та порад�
ники на шляху до вершин знань і мудрості.

Тож щиро бажаю вам, дорогі колеги,
творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнен�
ня, радості, щастя, добра і нових успіхів у
нашій благородній справі.

З повагою, 
завідуюча міської бібліотеки для дітей

Людмила Заєць 



Микола Лахтадир

Він теж міг багато розказати.
У 1941�му, їхній курс з військо�
вого училища забрали на Дон�
бас, а майор, глянувши, що це
фактично ще діти, відправив
курсантів назад. Хлопець пот�
рапив на Київщину одночасно з
німцями. Худенькому, малень�
кому легко було загубитися між
людей, а як поліцай на поріг, то
він ховався за припічок. Згодом
батько влаштував хлопця робіт�
ником на залізницю, щоб не
забрали до Німеччини.

Після звільнення Київщини
Миколу мобілізували. Нікого не
цікавило вмієш ти стріляти чи ні �
поповнення кинули відразу в
бій. Ще не встигли хлопці позна�
йомитися, а вже команда "в ата�
ку". Микола  був поранений в ру�
ку. Після лікування проходив
службу в 48 гвардійському арти�
лерійському полку. Був розвід�
ником, а потім наводчиком 122�
міліметрової гармати. Тягали її
машиною або кіньми, бувало
хлопцям доводилося й самим
штовхати свою "красуню", тоді
вони посилали всю нечисту силу
на фашистські голови. Не раз
ходив Микола у розвідку вияв�
ляти вогневі точки ворога. І як
біля кожного солдата, поруч з
ним кралася смерть. Так він дій�
шов до кордонів України. А коли
до Берліна лишилося 20 км, їх�
ній полк направили до Чехосло�
ваччини. Там гармати й салюту�
вали перемогу.

Повернувся додому Микола
Лахтадир у 1948 році. Працював
у Будаївському колгоспі, а потім
у лісгоспі, в бригаді Платона
Пантелеймоновича Бондаря.
Дядька Платона всі слухали, за�
тамувавши подих, а той розпо�
відав любо та складно. Дочка
Ніна приносила йому на обід
щось гаряченьке, і Микола не
міг відвести погляду від юного
обличчя, від пломеніючих вуст.
Байдуже, що дівчина була одяг�
нута в пальто, перешите мамою
Онисею з батькової шинелі,
байдуже, що на голові благень�
ка хустинка. Під простою оде�
жею жила й буяла весна. На Ніну
дивився не той худенький хлоп�
чик із 41�го, а сіроокий, брови�
крила, з хвилястою чуприною,
змужнілий Микола. Його мати
була ревною прихожанкою,
Онися все життя співала у цер�
ковному хорі, то й було виріше�
но, що буде вінчання. І знову

церковні передзвони заворожу�
вали серця людей. Микола і Ні�
на пішли під вінець.

Він бачив радісні обличчя сво�
єї чималої родини, а їх з 13 дітей
вижило семеро. У цей прохолод�
ний жовтневий день вихопив із
пам'яті епізод з дитинства: юрба
дітвори за столом, де парує в
горщику картопля, цибулинка
порізана, і не дай Боже комусь
взяти зайву бульбу, то заробляв
ложкою по лобі, а біля порогу од�
ні чоботи на всіх, то діти часто до
ніг прив'язували дощечки, щоб
вибігти на двір. Промайнув спо�
гад воєнних доріг, як забуксува�
ла машина�тягач і вони з хлопця�
ми по коліна у багнюці штовхали
гармату, а коли машина виїхала
на тверде, бійці з розгону плюх�
нулися у холодну снігову міша�
нину, налетіли "месери" і підняв�
ся один Лахтадир…

Важко жилося, а чи буде легше �
хтозна. Микола вишкрябав усі
заощадження й купив Ніні золоту
обручку, а собі просту. І знову бу�
ли вишиванки, і вінок прикрашав
голову нареченої. І знову батюш�
ка Славінський благословляв мо�
лодих на довгі роки життя.

Лахтадирі прожили 57 років,
виростили двох синів, потім ле�
леки принесли двох онуків, а зго�
дом правнука. Найбільшим свя�
том для сім'ї був День Перемоги.
Платон Пантелемонович після
демонстрації обов'язково їхав у
Київ до Бабиного Яру � дякувати
мертвим, що залишився живим,
а Микола Андрійович, після зус�
трічі з ветеранами, йшов додому
до своєї Ніни, приносив їй квіти і
цілував, дякуючи за кожен про�
житий у злагоді рік. Дзвони Ми�
хайлівської церкви сягають дво�
ру Лахтадирів і виринають з
пам'яті Ніни Федорівни теплі
спогади минулого…

Ганна Відеречко

Платон Бондар

Яка ж далека, важка, але така ба�
жана, дорога додому. "Відвоював�
ся", � сказали йому в госпіталі, дали
другу групу інвалідності й комісува�
ли: контузія і права рука майже не
діє. Недовго довелося воювати у цій
війні Платону Бондарю � вже в 1941
році він повернувся в рідну Будаївку.
На фінській теж був поранений, а ра�
ніше з бандами воював. За 37 років
пережив немало. Платон обміняв
військову одежу на цивільну і по зай�
нятій ворогом київській землі, кра�
дучись, добрався додому. Та щастя
від зустрічі з коханою Онисею і ма�
ленькою Ніночкою було недовгим.
Староста доправив його у коменда�
туру, а звідти в табір військовополо�
нених у районі Бабиного Яру. Онися
пішки ходила до Києва � носила їжу.
Люди, знаючи куди вона йде, хоч і
самі бідували, а давали хто картоп�
лину, хто сухаря. Онися просила ко�
гось з полонених, яких виводили на
роботи, тихцем, щоб фашисти не
побачили, передати записку і клуно�
чок Платону. Але поки тої миті доче�
каєшся, то не раз проїде "чорний

ворон" � крита машина, що везла
людей на розстріл. Онися накрива�
ла голову тілогрійкою, щоб не чути
страшних пострілів і крику, а потім
полонені засипали землею ще теп�
лі, іноді живі тіла. Щодня бранці ста�
вали в шеренгу, фашист проходив і
палицею тикав, вибираючи на розс�
тріл: ти, ти, ти, ти… Попадало на мо�
лодих, порівняно здорових, а пока�
ліченого Бондаря обминало…

Восени 1943 року гітлерівці відсту�
пали, полонених погрузили в товарні
вагони і відправили до Німеччини.
Платон написав куди їх везуть, свою
адресу і, загорнувши в записку ка�
мінчик, кинув на переїзді, коли їхали
повз Будаївку. Не один день плакала
Онися над тією писулькою: хіба у то�
му пеклі виживе інвалід? А він вижив.
Концентраційний табір, де знахо�
дився Бондар, звільнили американ�
ські війська. Відступаючи, фашисти
отруїли продовольчі склади, а голод�
ні полонені збили замки, наїлися і в
муках вмирали. Вижили ті, хто не міг
ходити. Серед них був і Платон.

Потім півроку лікувався у госпіталі
і знову дорога, повна щасливих на�
дій… А коли він побачив понівечену,
присипану снігом Михайлівську
церкву, аж сльози накотилися. Там,
в далекій молодості, батюшка Сла�
вінський обвінчав Платона з Они�
сею. Хлопець сам вишив собі сороч�
ку, бо мав пятьох сестер�вишиваль�
ниць, які його навчили. А Онися кра�
сувалася у віночку і вишиванці наче
ясне сонечко. Після того, як хтось
доніс, що партійний Бондар вінчав�
ся у церкві, його виключили з партії.
Та він не жалкував. У кінці 1945�го
Платон стояв на порозі рідної хати у
старій, потертій шинелі, у розріза�
них чоботах, бо інакше опухлі ноги
не влазили, і радів простому щастю �
його чекали.

Платон Пантелеймонович пра�
цював у лісгоспі бригадиром і лише
у 80 років вийшов на пенсію. В обід�
ню перерву він частенько розпові�
дав хлопцям різні бувальщини. Се�
ред слухачів був і Микола Лахтадир.
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Подібні змагання з
професійної підготовки
для бійців підрозділів
особливого призначення
проводяться щорічно
вже протягом двадцяти
років. Представляти
свою область і виборю�
вати першість довіряють
найкращим та найсильні�
шим. Спочатку найпро�
фесійніших кандидатів
обирають у областях Ук�
раїни, потім кожний
учасник проходить відбір
на спеціальній комісії.

В конкурсі взяли участь
27 міліціонерів � по одно�
му від кожної області.
Крім теоретичних знань,
беркутівці проходили
нормативні фізичні впра�

ви, підтягувалися, бігли
трикілометровий крос,
демонстрували техніку
рукопашного бою у екс�
тремальних ситуаціях,
наближених до реальних,
стріляли по мішенях з
вогнепальної зброї. До�
водили майстерність у
показових виступах зі
знешкодження та зат�
римання злочинців.
Переможці отримали
цінні подарунки. Зок�
рема, Олександр Ми�
колайчук за перше
місце був нагород�
жений ноутбуком. Але
Олександрова звитяга
пішла в залік не лише
йому. Саме завдяки його
майстерності полк спец�
призначення "Беркут" ГУ
МВС України в Київській
області отримає новий
службовий автомобіль
від Міністерства внутріш�
ніх справ України. Пере�
можець вважає, що го�
ловний позивтиний мо�
мент від проведення та�
ких турнірів � це можли�
вість поспілкуватись з
колегами, обмінятися
досвідом, підвищуючи
свою професійну май�
стерність. Адже мета
змагань � підвищити про�
фесійні навички спец�
призначенців для більш
ефективних дій вже під
час роботи. А оскільки
лейтенант Миколайчук в

роті відповідає за бойову
і спеціальну підготовку,
то здобуті ним знання
стануть у нагоді при нав�
чанні молодих співробіт�
ників. Та й з більш дос�
відченими колегами буде
чим поділитися. Зупиня�
тись на досягнутому
Олександр не збираєть�
ся й найблжчим часом
знову відстоюватиме
горде звання спецприз�
наченця на турнірах різ�
ного рівня. 

Євген Левченко, 
фото з архіву 

Олександра Миколайчука 
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Бондар Платон Панте�

леймонович, народився 30

листопада 1904 р. в Будаївці,

у 1955�1956 рр. був дебута�

том Боярської міськради, по�

мер 29 жовтня 1990 р.

Лахтадир Микола Анд�

рійович, народився 7 червня

1925 р. в Будаївці У листопаді

1943 р. був призваний до лав

Радянської Армії. Після демо�

білізації працював у лісгоспі,

потім в майстернях Київського

технологічного інституту ім. Мі�

кояна. Нагороджений двома

медалями "За відвагу", меда�

лями "За взяття Берліна", "За

звільнення Праги", "За пере�

могу над Німеччиною". Помер

31 липня 2010 р.

Співробітник
боярської роти спец�
підрозділу "Беркут",
лейтенант міліції,
кандидат у майстри
спорту з боксу Олек�
сандр Миколайчук
здобув перемогу на
в с е у к р а ї н с ь к о м у
конкурсі. Метою за�
ходу було визначен�
ня кращого праців�
ника спецпідрозділу
"Беркут". 

Серед почесних гос�
тей, які були присутні на
заході, � заступник Бояр�
ського міського голови
Валерій Дубовецький,
котрий поздоровив моло�
дих людей із вдалим за�
вершенням фотоквесту
та пообіцяв, що цей про�
ект буде мати продов�
ження у майбутньому. Ва�
лерій Михайлович наго�
лосив, що цього року
світлини були вищі за рів�
нем, аніж минулого разу, і
висловив побажання, щоб
кращі з них прикрасили
приміщення виконкому

Боярської міської ради.
Директор Центру Анге�

ліна Лахтадир зупинила�
ся на витоках проекту
"Позитивний погляд" у
місті Боярка, адже все
почалося у Києво�Свято�
шинському центрі соці�
ально�психологічної реа�
білітації ще у 2010 році,
коли психолог ЦСПР Те�
тяна Шпиця подала ідею
проведення у Боярці пер�
шого фотоконкурсу з та�
кою назвою. Боярська
міська рада тоді гаряче
підтримала та профінан�
сувала цю ініціативу, кот�

ра була втілена ГО "Центр
розвитку громад". На�
дійшло багато схвальних
відгуків, жителі міста од�
ностайно висловлюва�
лись за продовження
цього проекту. Тож у 2012
році проект "Позитивний
погляд�2012", поданий
ГО "Центр розвитку гро�
мад" у партнерстві з мо�
лодіжним клубом "Пози�
тив", виявився одним із
переможців конкурсу со�
ціальних проектів Бояр�
ської міської ради.

������� 
������ 
���������	�� ��	���, 

"���������� ������" �	 ���� 

19 вересня 2012

року в Києво�Свято�

шинському центрі со�

ціально�психологічної

реабілітації населення

відбулося урочисте

нагородження команд,

які брали участь у фо�

токвесті за проектом

"Позитивний погляд�

2012". Відкриття захо�

ду почалося з веселої,

позитивної пісні

"Смайл" у виконанні

Марії Колюшко.
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11 стор.



У перші дні жовтня астрологи радять

займатится виключно прибиранням сміт�

тя та зробом залишків урожаю. Не реко�

мендується пересаджувати будь�які рос�

лини. А ось два наступні дні є найкращим

часом для посіву всіх овочевих культур для

вирощування їх у зимових теплицях. 

5, 6, 7 жовтня варто зайнятися обрізан�

ням троянд на зиму. У наступні три дні на

відкритому грунті можна висівати моркву,

буряк, петрушку для раннього врожаю. 

З 9 по 11 жовтня астрологи радять зай�

матися прибиранням городів. Не варто

висаджувати рослини і 14 та 15 жовтня.

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
¡ÓˇÍ‡
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28 вересня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Попелюшка: Повний вперед"!

(мультфільм)

17�10   
"Тор: Легенда вікінгів"  

(мультфільм) 

19�00 "Піраньї" (жахи) 

21�00   "Люди у чорному� 3"  (фантастика) 

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30  "Джок" (мультфільм) 

15�00   
"Попелюшка: Повний вперед!"

(мультфільм) 

16�35 "Від гвинта"! (мультфільм) 

18�15 "Аватар" (фантастика)

21�10 "Блокбастер"  (комедія) 

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

Інгредієнти: 200 г рису, 100 г

вершкового масла, 100 г цукру 500 г

яблук, 0,5 ч. л. кориці.

Спосіб приготування:

Рис промити кілька разів, зварити у підсоленій воді з 

1 ст. л. цукру і маслом. Яблука почистити, пошаткувати. У

змащену жиром і посипану сухарями форму викласти шар

вареного рису, шар яблук, посипати їх цукром з корицею,

потім знову шар рису і ущільнити. Пекти в гарячій духовці

(200 С) протягом 45 хвилин. Форму накрити фольгою.

Подавати з варенням.

Смачного!
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номераРецепт 

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

� Оксаночко, як я знаю, це
перший конкурс краси, в якому
ти брала участь?

� Так, це мій перший досвід. Тож
мені було дуже цікаво. Для мене
це щось нове. Завдяки участі в
конкурсі я відкрила в собі невідомі
якості. А ще це нові знайомства та
враження. Звісно, я не жалкую, що
взяла участь в цьому конкурсі.

� А чим ти займаєшся взага�
лі? 

� Я студентка коледжу Київсько�
го національного університету
технології та дизайну. Вже навча�
юся на третьому курсі. Займаюся
дизайном. Із дитинства дуже люб�
лю малювати. Тож моє навчання
тісно пов'язане з моїм захоплен�
ням. 

� Хто вмовив тебе взяти
участь в конкурсі?

� Насамперед запропонувала
організатор конкурсу Аня Донець.
Остаточно вмовили мої друзі. Я й
сама хотіла, але, мабуть, для са�
мостійного рішення не вистачало
сміливості. 

� Тож друзі підтримали тебе й
підбадьорили? 

� Переконана, що моя перемога
відбулася частково і завдяки їхній
підтримці. 

� Скажи, будь ласка, чи була
ти раніше знайома з іншими
дівчатами�конкурсантками?

� До конкурсу була знайома ли�
ше з декількома з них. Але вже на
репетиціях познайомилися ближ�
че. Так склалося, що ми досить
швидко знайшли спільну мову. З
першої репетиції дівчата між со�
бою почали гарно спілкуватися. І
це було передумовою для того,
що репетиції проходили легко та
весело.

� А чи відбувалися серед дів�
чат розмови щодо того, хто мо�
же претендувати на корону
"Міс Боярка�2012"? 

� Досить добре під час репети�
цій зарекомендувала себе Кате�
рина Бричук. І хоча дівчина почала
брати участь в репетиціях пізніше
за всіх, вона одразу показала хо�
роший результат. Тож не дивно,
що Катя здобула звання віце�міс. 

� А ти особисто сподівалася
на перемогу?

� Насамперед я пішла на кон�
курс, щоб відкрити в собі нові
якості, отримати нові враження.
Звісно, як і всім іншим дівчатам,
мені хотілося виграти. Тому я була
дуже рада, коли мене оголосили
переможницею конкурсу.

� У тебе була шалена під�
тримка. Твій фансектор був од�
ним із найбільших. 

� Мені було дуже приємно, що
мене підтримували друзі та рідні.
Повторюся, але це дуже мені до�
помагало та додавало впевненос�
ті.

� А які незвичні подарунки от�
римала Міс Боярка�2012?

� Як Ви знаєте, я також здобула
титул "Міс�ГаличАвто" та право на
безкоштовне навчання в автошко�
лі. Для мене це дуже важливий по�
дарунок, бо я давно мріяла навчи�
тися водити автомобіль. Із незви�
чайних призів � подарунок від
дельфінарію "Немо", який дає
право безкоштовно поплавати з
дельфінами. Я дуже люблю цих
тварин, тому по�особливому зра�
діла цьому подарунку. 

� Тож тобі вже вдалося попла�
вати з дельфінами?

� На жаль, поки ні. Зараз в мене
інтенсивно йде навчання. Через
репетиції пропустила деякі занят�
тя, тож нині надолужую. Та з дель�
фінами ще неодмінно поплаваю. 

� Знаю, що будь�який конкурс
краси вимагає від учасниць
продемонструвати не тільки
свою зовнішню красу, а й внут�
рішню. Тому учасниці подібних
конкурсів беруть участь у бла�
годійних акціях. Чи був у тебе
такий досвід? 

� Разом із іншими конкурсантка�
ми та Анею Донець ми відвідали
дитячий будинок, який знаходить�
ся в Боярці. Передали його вихо�
ванцям подарунки та поспілкува�
лися з дітками. Малеча була дуже
рада нас бачити. І ми були раді на�
відати дітей та принести щось по�
зитивне в їхнє життя. 

� Ще плануєш брати участь в
таких акціях? 

� Якщо в мене буде час та мож�
ливість, з радістю братиму участь
в благодійних акціях. На мою дум�
ку, благодійністю має займатися
кожна людина, яка поважає себе
та інших.

��	�	 ��	���: "�� ����	 ����,
��� ���� ��������"

врятує світКраса 

Час Назва

13�30 
"Попелюшка: Повний вперед!"

(мультфільм) 

15�10   "Від гвинта!"  (мультфільм) 

17�00  
"Подорож�2: Таємничий острів"

(фентезі) 

18�50 "Люди в чорному�3 (фантастика) 

21�00  "Піраньї" (жахи) 

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

1 жовтня � вихідний день 

городника Календар 

Днями гостею
редакції "Боярка�
інформ" стала
найчарівніша дів�
чина нашого міста
(і це вже не просто
слова, а визнаний
титул) Оксана Бра�
жій. Саме ця дівчи�
на 15 вересня, у
День міста, стала
п е р е м о ж н и ц е ю
конкурс "Міс Бояр�
ка�2012".
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12 стор.

Були сказані добрі слова на
адресу людей, які перейняли�
ся цим проектом та від душі, з
натхненням допомагали на�
шій молоді � керівнику інфор�
маційно�аналітичної служби
Марії Кириленко; волонтеру
Центру, хірургу Київської об�
ласної дитячої лікарні Євгену
Слєпову; програмісту ЦСПР
Станіславу Яценку; фотогра�
фу Наталії Зайченко; головно�
му редактору "Боярка�ін�
форм" Катерині Осадчій; де�
путату Боярської міської ради
Андрію Арчакову та його дру�
жині Світлані, всім завучам та
організаторам боярських шкіл.
Але найбільше компліментів
отримала дружна, оператив�
на, креативна, чудова ко�
манда молодіжного клубу
"Позитив" на чолі зі своїм
президентом Оксаною Слє�
повою.

Варто зазначити, що фото�
конкурс проходив в семи но�
мінаціях: "Боярка історична",
"Бояка сучасна", "Затишні ку�
точки Боярки", "Боярський
бебі�бум", "Кохання не має ві�
ку" та ін. До Дня міста було
проведено фотовиставку, яка
й нині експонується в Центрі. 

За словами організаторів
проекту, молодих людей важ�
ливо вчити любити свою малу
Батьківщину, пишатися нею,

вивчати її історію, з оптиміз�
мом дивитися у майбутнє.
Саме це і є головною метою
проекту, який носить симво�
лічну назву "Позитивний пог�
ляд". 

Тож, чиї фотороботи були
визнані найкращими? За ре�
зультатами конкурсу, перше
місце зайняла команда Бо�
ярської ЗОШ № 3. Перемож�
ці отримали призи у вигляді
флешок на 16 Гб, диплом та
сертифікати на майстер�
клас від газети "Боярка�ін�
форм".

Друге місце зайняла коман�
да з Боярської ЗОШ № 2. Во�
ни були нагороджені дипло�
мом та флешками на 8 Гб. А
найкращим фото було визна�
но "Освідчення у долині Над�
сона" � автор Ірина Шульжен�
ко, котра була нагороджена
сертифікатом на безкоштовну
професійну фотосесію від га�
зети "Боярка�інформ".

Всі інші учасники фотоквес�
ту отримали флешки на 4 Гб
та дипломи за активну участь.
Були також нагороджені най�
активніші учасниці команди
МК "Позитив": Олена Дзю�
бенко, Ольга Чорнобров та
Аліна Котова. А ще всі коман�
ди отримали солодкі пода�
рунки � смачні тортики від
спонсорів � Андрія та Світла�
ни Арчакових.
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Останні дні вересня ще порадують

нас теплом. 29�30 вересня повітря

прогріється до + 20�24 градусів. Поча�

ток жовтня буде сухим, але менш щед�

рим на осіннє тепло. Денна температу�

ра коливатиметься від +9 до +18 граду�

сів. Наприкінці першої декади жовтня

синоптики обіцяють дощову погоду. А

вже з 11 жовтня відбудеться різке зни�

ження температури � до + 7…+11 вдень.
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ОВЕН
Овни можуть загубитися в оточенні. Зни�
зяться спостережливість, сприйнятливість і
відповідні реакції. Овнам здасться, що вони
втратили контроль над своїм життям. У цей
період варто поміняти оточення. Поїздки ви�
являться вдалими. 

ТІЛЕЦЬ
Тільці будуть завантажені роботою. Дадуться
взнаки недоліки в освіті й брак досвіду. Кіль�
ка разів доведеться повертатися й починати
заново. Однак бажання здійсняться, а зусил�
ля обов'язково увінчаються успіхом. Не слід
міняти зачіску або стиль одягу, буде тільки
гірше. 

БЛИЗНЮКИ
Близнюки будуть почуватися комфортно,
щоправда, їх стане дойматиме бажання чо�
гось більшого. Близнюкам захочеться волі й
особистих перемог. Однак від допомоги зас�
тупників відмовлятися поки що рано. Най�
краще присвятити цей час питанням само�
освіти. 

РАК
Темперамент Раків зазнає кардинальних
змін. Соромливі будуть сміливішими, надто
емоційні � стриманішими. Вдасться позбути�
ся чогось зайвого, у тому числі й зайвої ваги.
Раки змінять імідж. У них відкриються якісь
нові таланти. Одним словом, має відбутися
переродження, і воно виявиться приємним.

ЛЕВ
У левів найкраще будуть виходити такі спра�
ви, які не вимагають зосередженості, нудні й
рутинні. Стан деякої неуважності дозволить
виконати їх без звичайного роздратування й
у такому обсязі, що здивує самих Левів. З ці�
єї ж причини вони будуть все й скрізь устига�
ти. А от нові проекти наштовхнуться на пе�
решкоди, які змусять думати про містику й
божу кару.

ДІВА
Обставини змусять Дів діяти обережно й
дотримуватися второваних шляхів. Можуть
виникнути непорозуміння з державними ор�
ганізаціями, але Діви швидко знайдуть мож�
ливість їх прояснити. Варто бути готовим до
якогось скандалу й публічного розголосу. 

ТЕРЕЗИ
Терезам вдасться знайти почуття власної
гідності, яке вони будуть відстоювати. Їх не
хвилюватиме, як вони при цьому вигляда�
ють. Терези відмовляться від тих занять і ви�
кинуть зі свого життя тих людей, які виклика�
ють у них почуття огиди. У результаті справи
прийдуть в ідеальний порядок, а коло спілку�
вання стане приємним.

СКОРПІОН
Скорпіони раптово вирішать вчитися. Вони
самі зрозуміють, що їм справді потрібно, і не
помиляться. Займатися освітою краще в ін�
дивідуальному порядку. У групі виникне за�
надто багато відволікаючих моментів. Подо�
рожі загрожують дрібними неприємностями. 

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям загрожують неприємності. Швид�
ше за все, вони стануться з необачності.
Розсьорбувати доведеться на самоті, допо�
моги буде годі чекати. Всі термінові справи
варто перевіряти на адекватність. Може вия�
витися, що не такі вже вони й термінові.
Можливе погіршення самопочуття у метео�
залежних Стрільців. 

КОЗЕРОГ
Козерогам доведеться зробити непростий
вибір. Саме в цей час стане вирішуватися
доля їхньої життєвої успішності. Самі Козе�
роги будуть повні ідей і проектів, відмовити�
ся від яких зможуть через силу. Але вибір бу�
де необхідний. Із чимось доведеться роз�
прощатися назавжди. Безвихідних ситуацій
не виникне, якщо Козероги будуть міркувати
логічно. 

ВОДОЛІЙ
Водолії можуть одержати запрошення взяти
участь у закордонній конференції з питань
культури або релігії. Це буде справжній пода�
рунок долі, відмовлятися від якого катего�
рично не можна. Навіть якщо якісь умови
здадуться неприйнятними, рішення пробле�
ми знайдеться. Удома ймовірні суперечки,
вплутуватися в які Водоліям не варто. 

РИБИ
Риби опиняться в полоні обставин. Постійно
доведеться коригувати плани, переносити
зустрічі. До того ж нагадають про себе які�
небудь державні служби. Рибам доведеться
звітувати, брати участь у перевірках у ролі
експерта. Важливо знизити до мінімуму не�
раціональну витрату енергії. У цьому випадку
можливі деякі успіхи.

ГОРОСКОП
1 жовтня � 15 жовтня
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� А як щодо участі в конкурсах кра�
си в майбутньому?

� Думаю, що так. Мені дуже сподоба�
лося. Я здобула значний досвід. Участь
та перемога в конкурсі "Міс Боярка�
2012" дали мені поштовх до самореалі�
зації. Серед подарунків, які я отримала,
було право безкоштовно навчатися в
модельній школі. Я обов'язково цим по�
дарунком скористаюся. 

� Я так розумію � це квиток у мо�
дельний бізнес. Тож ти плануєш в
майбутньому стати моделлю? 

� Я думаю, що неодмінно буду цим
займатися. Але нині головне моє зав�
дання � навчатися, оскільки мені по�
трібно надолужити пропущені заняття.
Зараз готую чимало практичних робіт.
Але у майбутньому обов'язково спро�
бую себе. Адже певним чином це та�
кож творча професія. І вона мені ціка�
ва.

� Як ти розуміє вислів: "Краса вря�
тує світ"?

� Я думаю, що в першу чергу йдеться
про внутрішню красу людини. Ми повин�
ні дбати не лише про свою зовнішність,

а про свій внутрішній розви�
ток. 

� Оксано, а що б ти по�
бажала учасницям кон�
курсу "Міс Боярка�
2013"?

� Насамперед, бути
впевненими. Я спо�
чатку дуже бояла�
ся брати участь в
конкурсі. Але вже
під час репетицій
та, власне, самого
конкурсу помічала свої
помилки, які намагалася
виправити. Тому раджу
дівчатам не боятися. Це
дуже корисно для роз�
витку нових якостей. Ду�
маю, що участь в кон�
курсі додала кожній дів�
чині впевненості.

� У чому секрет гар�
ної зовнішності та фі�
гури?

� За місяць до кон�
курсу ми почали зай�
матися фітнесом. Це

важливий фактор. Не буду приховува�
ти, певний час я обмежувала себе в со�

лодощах та висококалорійній їжі. Але
на мою думку, найголовніший фак�
тор � це вміння себе показати. Кож�
на учасниця має пам'ятати: ти гідна
того, щоб тебе помітили. 

� Оксано, сьогодні ти маєш на�
году через газету подякувати
всім, хто допоміг тобі здобути
цю перемогу. 

� Насамперед хочу подякувати
своїй родині та близьким друзям,
які мені дуже допомогли. 

Також хочу відзначити роботу ор�
ганізатора конкурсу � Ані Донець,
яка зробила найбільший внесок в
його проведення. Взагалі конкурс
був організований на високому рів�
ні. Абсолютно всі дівчата здобули

номінації та подарунки. Тож свято
краси справді видалося феєричним
та яскравим для всіх його учасників та
глядачів. 

Олександр Остапенко, 
Святослава Бережна, 

фото Радислава Кокодзея
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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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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”

Особливості застосування методу
батога і пряника в нашому офісі
полягають у тому, що тут пряником теж
б'ють.

� Я розумію, є передачі з обмеженням
за віком 16 +, 12 +, але що такого містить
6 +?

� Там розповідають, що Діда Мороза
не існує.

Чоловіки, а чому ви видаляєте вихідні
смс? Сподівєтеся, що дружина не
дізнається про них? Думаєте вона не
спроможна набрати *111*180*2# і
перевірити резервну копію? Аха�ха�ха...
як всі напружилися! Жарт!

Живіть, чоловіки.
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Втрачений державний акт
на право приватної власності на
землю, серія І�КВ, № 087113,
виданий Боярською міською
радою10 березня 1998 року,
реєстраційний номер 1962, на
ім'я Чуйко Леоніда Івановича,
вважати недійсним.

11 стор.

2
МІСЯЦІ �

8 ГРН

ТАКСІ “ДЕСЯТКА”
ПРОВОДИТЬ НАБІР

� ОПЕРАТОРІВ КОЛЦЕНТРУ;
� ВОДІЇВ ЗІ СВОЇМ АВТО.
Наші вимоги до операторів:
комунікабельність, знання ПК,
знання Боярки та Вишневого. 

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

(093)313�61�61; (095)555�66�73; (068)126�77�88


