
Я захистив дисертацію за спеціальністю "правознавс�
тво", пройшов шлях від лейтенанта до генерал�полков�
ника, досягнув високих управлінських "сходинок". А най�
головніше � маю гарну сім'ю. З дружиною Тетяною вихо�
вали сина, яким я пишаюся, радію його здобуткам. Як
мовиться, хіба треба ще щось людині для повного щас�
тя?! У 2010 році Указом Президента мене було призначе�
но головою Київської облдержадміністрації, я став ліде�
ром обласної організації Партії регіонів. Іноді рідні та дру�
зі запитують мене, чи не шкодую, що долучився до вели�
кої політики, адже це � колосальна відповідальність, ко�
жен твій крок аналізують і оцінюють сотні тисяч співвіт�
чизників. Ні, не шкодую ані на мить. За часів "помаранче�
вого" правління у країні "розігралася" саме негода: скрізь
� безлад, спад виробництва, "процвітання" корупційних
схем, розкрадання земель, підприємств, державних ак�
тивів, а ще ж � і жахливе зубожіння населення, і пробуксо�
вування механізмів соціального захисту…

На обласній спартакіаді серед місцевих
депутатів києво�святошинці здобули
загальнокомандне срібло
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25�27 вересня в Луцьку відбувся Кубок

України з боротьби самбо. Київську об�

ласть на цих змаганнях представляли сту�

денти Боярського коледжу екології та при�

родних ресурсів � вихованці заслуженого

тренера України Віктора Васильовича Муж�

чини.

Півстоліття ювілярка
прожила яскраво та
насичено. Протягом
цього часу заклад очо�
лювали: Антон Григо�
рович Листопад, Мико�
ла Андрійович Шама,
Валентин Олександро�
вич Зайчук, Василь
Степанович Гажаман,

Володимир Георгійо�
вич Якименко. З 2005
року педколектив шко�
ли очолює Стелла Єв�
генівна Михайлова.

А почалася історія
Боярської ЗОШ № 3 із
рішення Київського
облвиконкому про бу�
дівництво середньої

школи на території
масиву Ново�Бояр�
ка, яке було прийня�
то ще у 1956 році.
Спорудження школи
тривало шість років,
тож відкриття її було
намічено на 1 верес�
ня 1962 року. З того
часу і розпочався
етап розвитку та
розбудови закладу,
який вже півстоліття
славиться своїми
талановитими вчи�
телямии та успішни�
ми випускниками. Та
це й не дивно, адже
головний принцип,
на якому виховали
не одне покоління

боярчан вчителі школи
№ 3: з розумом у голо�
ві,  щирістю у серці, та
здоров'ям у тілі.

Тож вітаємо ювілярку
із знаменною датою та
зичимо їй розквіту, а
педагогічному колек�
тиву та учням нових
здобутків! 

До дня виборів депу�
татів Верховної Ради
України залишилися лі�
чені тижні. Саме 28
жовтня визначено днем
голосування. Проте
дільничні виборчі комі�
сії вже розпочали свою
роботу. Відтак кожен
виборець може зараз
завітати до ДВК, де він
буде голосувати, та пе�
ревірити свої персо�
нальні дані в списках
виборців. 

1 жовтня в приміщенні районної класичної
гімназії відбувся захід з нагоди Дня усинов�
лення. Батьків та дітей з цим добрим святом
привітав голова Києво�Святошинської рай�
держадміністрації Олександр Заєць. 

� Цей день символізує добро та любов.
Кожна дитина має право на сімейний зати�
шок. Але, на жаль, багато дітей позбавлені
цього. Тож сьогодні ми вклоняємося тим лю�
дям, які мають велике серце та дарують свою
любов та батьківське тепло дітям. 

Окрім щирих віншувань, Олександр Віталі�
йович виконав почесну місію � привітав мате�
рів�героїнь району, які, відповідно до Указу
Президента України, були удостоєні цього
почесного звання. Серед жінок, які отримали
цю нагороду, є й дві жительки Боярки � Ва�
лентина Дворник та Галина Остапенко.  

З привітальним словом до присутніх також
звернулася начальник служби у справах ді�
тей Києво�Святошинської райдержадмініс�
трації Марія Кубарська. У своєму виступі во�
на зазначила, що з початку року в нашому
районі було усиновлено понад 30 дітей. Крім
того, подяками голови Києво�Святошинської
райдержадміністрації були нагороджені ті,
хто докладає максимум зусиль, щоб кожна
дитина отримала можливість виховуватися в
родині.  

Приємним подарунком для всіх маленьких
учасників свята став концерт, який підготува�
ли вихованці Боярського будинку культури,
та мішечок веселощів, що презентував діт�
кам дотепний клоун.

БОЯРСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ

УКРАЇНСЬКОГО САМБО

2 жовтня Боярка приймала гостей з усієї Київщи�

ни. Саме в нашому місті Київське регіональне від�

ділення Асоціації міст України проводило семінар

на тему: "Поширення результатів виконання Бояр�

ської міської програми збереження та зміцнення

здоров'я дітей в Київській області".

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД БОЯРКИ 

ВИВЧАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ 

ВСІЄЇ КИЇВЩИНИ

ПЕРЕВІРТЕ

СВОЇ ДАНІ 

В СПИСКАХ

ВИБОРЦІВ

12 жовтня у Боярському краєзнавчому музеї

закінчується виставка картин боярського худож�

ника Володимира Петровича Ігумнова. Тож у вас

є останній шанс (в усякому разі, в цьому році)

побачити ці незвичайні і надзвичайні роботи, які

радували боярчан і гостей міста впродовж міся�

ця в експозиції нашого музею…

ВСІ ФАРБИ ЖИТТЯ � 

В ГАЛЕРЕЇ ПОЛОТЕН!

ЧОМУ Я ПІШОВ У ПОЛІТИКУ
Рано чи пізно кожен пос�

тає перед вибором: яку профе�

сію обрати, де працювати, на

якій ділянці закласти перший ка�

мінь фундаменту майбутньої

оселі… Свого часу і мені, урод�

женцеві Вінниччини, довелося

стати на самостійну життєву сте�

жину � вступити до Кам'янець�

Подільського сільськогосподар�

ського інституту, а згодом � до

Національної академії внутрішніх

справ України. Перебираю у

пам'яті роки служби в міліції, де

пройшов шлях від інспектора уп�

равління ДАІ УВС Кримського

облвиконкому до заступника мі�

ністра внутрішніх справ України і

думаю: як добре, що скрізь, на

кожній ділянці роботи, дотриму�

вався золотого правила: по

правді роби, по правді й буде.

12 жовтня Боярська ЗОШ

№ 3 святкує свій п'ятдесятиріч�

ний ювілей. Хоча ця школа не є

рекордсменкою за віком, проте

за кількістю учнів навчальний

заклад посідає перше місце не

лише в місті, а й у районі. Зараз в

ній навчається 1170 учнів!

БОЯРСЬКІЙ ЗОШ № 3 � П'ЯТДЕСЯТ ДВІ БОЯРЧАНКИ

ОТРИМАЛИ ПОЧЕСНЕ

ЗВАННЯ «МАТИ�ГЕРОЇНЯ»

11 стор.5 стор.2 стор.
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Найближчим часом також бу�
де здійснена реконструкція ме�
реж вуличного освітлення по ву�
лицях: Жовтневій (від буд. № 7
до буд. № 19), Сахалінській,
Герцена, Волгоградській, Воро�
шилова, Маяковського, Деж�

ньова, Московській, Пастерна�
ка, Колгоспній та інших. 

На виконання цих робіт із дер�
жавного та міського бюджетів
було виділено близько 700 тис.
грн. Тож у нашому місті буде світ�
ло і вночі.   

2 жовтня Боярка приймала гос�
тей з усієї Київщини. Саме в нашо�
му місті Київське регіональне відді�
лення Асоціації міст України прово�
дило семінар на тему: "Поширення
результатів виконання Боярської
міської програми збереження та
зміцнення здоров'я дітей в Київ�
ській області". Річ у тім, що Бояр�
ська міська рада чи не перша в сто�
личній області у 2009 році затвер�
дила міську програму "Збережен�
ня та зміцнення здоров'я дітей
продуктами бджільництва". Мину�
ло три роки, і сьогодні вже можна
говорити про результативність її
впровадження. Саме вивченню по�
зитивного боярського досвіду й
присвячувався семінар, який про�
ходив в Центрі соціально�психоло�
гічної реабілітації населення. Крім
представників органів місцевого
самоврядування Київської області,
керівників дошкільних навчальних
закладів регіону, участь у заході
взяв виконавчий директор Київ�

ського РВ АМУ та, власне, ініціатор
проведення зустрічі Гарі Мартін. 

У свою чергу господарі заходу
презентували результати своєї ро�
боти. Про міську програму розпо�
вів міський голова Боярки Тарас
Добрівський. А ось на особливос�
тях її реалізації зупинилася завіду�
юча ДНЗ № 3 м. Боярка Л. І. Дудні�
кова. Так, до раціону харчування ді�
тей було введено продукти бджіль�
ництва. І що характерно, ефект від
такого нововведення є колосаль�
ним. За останні три роки у багато
разів знизився рівень захворюва�
ності на інфекційні хвороби та грип
у вихованців дошкільного навчаль�
ного закладу. Такі позитивні зміни є
цілком закономірними, адже мед є
найуніверсальнішим лікарським
засобом, який широко застосову�
ється в народній медицині. У ньому
міститься близько 60 корисних для
організму мікроелементів, і голов�
ним чином � до 90 відсотків сахаро�
зи і фруктози.

Хімічний та біологічний склад
меду робить його не лише відмін�
ним живильним, але і важливим
фармакологічним об'єктом, що
має імунобіологічні і протимікробні
властивості. Мед є концентрова�
ним висококалорійним продуктом,
близьким за складом до плазми
крові, що істотно відрізняє його від
інших продуктів харчування. Мед
містить більше 70 речовин, що по�
зитивно впливають на організм.
Саме на цьому під час свого висту�
пу наголосив генеральний дирек�
тор ТОВ "Київоблбджолопром" В.
П. Домбровський. 

У свою чергу Гарі Мартін та Тарас
Добрівський подякували керівнику
товариства та завідуючій ДНЗ № 3
за активну участь у реалізації тако�
го важливого проекту. Міський го�
лова також запевнив, що й в май�
бутньому буде підтримувати цю
програму. 

Усі учасники семінару відзначи�
ли позитивний досвід Боярки, вла�
да якої справді приділяє значну
увагу питанню здорового харчу�
вання дітей в дитячих садочках.
Варто зазначити, що з міського
бюджету на харчування однієї ди�
тини виділяється 20 грн на день.
Цей показник є значно вищим, ніж
в багатьох інших містах Київської
області.

Після завершення семінару його
учасники відвідали ДНЗ № 3 і ТОВ
"Київоблбджолопром" та познайо�
милися з особливостями їхньої ро�
боти. 

Інф. "Боярка�інформ"

Скрізь Юрія Володимировича
зустрічали, як дорогого гостя. Ад�
же мало хто з діючих депутатів
усіх рівнів може зрівнятися з цією
людиною у прагненні надавати
підтримку закладам освіти. Цього
року кожна школа округу отрима�
ла від Юрія Цікаленка цінний по�
дарунок � багатофункціональний
пристрій, комп'ютер чи мульти�

медійний проек�
тор та солодкі
торти.

І це далеко не
всі подарунки, які
отримали загаль�
нонавчальні зак�
лади міста від
Юрія Володими�
ровича. Так, у Бо�
ярській школі № 1
завдяки його під�
тримці було здій�
снено ремонт зо�
ни умивальників
перед входом до
шкільної їдальні, а
в школі № 3, яка,
до речі, днями
відзначає свій

п'ятидесятирічний ювілей, було
проведено ремонт покрівлі та
вхідних козирків.  

"Це для того, щоб у вас був гар�
ний святковий настрій, який би
передавався вашим учням, � го�
ворив освітянам Юрій Цікален�
ко. � А вони, в свою чергу, щоб ра�
дували вас своїми успіхами та до�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ

чергова 24 сесія

РІШЕННЯ № 24/1122

від 06 вересня 2012 року                                                                       м. Боярка 

Про  встановлення мешканцями міста лічильників обліку
використання питної води в м. Боярка

Розглянувши лист начальника КП "Боярка�Водоканал" від 20.08.2012 року

№ 462, з метою покращення надання послуг централізованого водопостачання на�

селенню, порядку обліку питної води, що використовується для поливу присадиб�

них ділянок, а також для впорядкування обліку використання та зменшення втрат

питної води, згідно з п. 3.5 "Правил користування системами централізованого ко�

мунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", що

затверджені наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства

України № 190 від 27.06.2008 р., пунктами 7, 21, 31 "Правил надання послуг з цен�

тралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", що

затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 р., відпо�

відно до статтями13 та 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

та ст. 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", керуючись ст. 30 Закону

України "Про місцеве самоврядування в Україні" ,� 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Повідомити жителів м. Боярка, які розраховуються за об'єми водопостачання за сані�
тарними нормами, встановити лічильники обліку води з метою покращення надання послуг
централізованого водопостачання населенню та наведення порядку обліку питної води.

2. Зобов'язати КП "Боярка�Водоканал" переукласти договори на постачання води за
умови встановлення мешканцем лічильника обліку води.

3. Зобов'язати КП "Боярка�Водоканал" нарахування проводити згідно з підписаним із
власником маєтку договором на надання послуг з централізованого водопостачання та при
умові наявності лічильника обліку води.

4. Рекомендувати КП "Боярка�Водоканал" провести роз'яснювальну роботу зі спожива�
чами, які розраховуються за санітарними нормами, про доцільність встановлення приладів
обліку води.

5. Заборонити улаштування тимчасових водопровідних мереж для поливу присадибних
ділянок без встановлення приладу обліку води.

6. В разі здійснення поливу присадибних ділянок за допомогою тимчасових трубопрово�
дів або шлангів без установлення приладів обліку води витрати води на полив розраховува�
ти згідно з пунктами 3.3 та 3.4 "Правил користування системами централізованого кому�
нального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 р.
№ 190".

7. Нарахування за використаний обсяг води на полив присадибних ділянок за допомо�
гою шлангу та без встановлення приладу обліку води, визначається за пропускною спро�
можністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом
протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні
встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового во�
докористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

8. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування в друкованих засобах ма�
сової інформації.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Дави�
денка М. І.

Міський голова                 Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

28 вересня, у переддень про�
фесійного свята, привітання від
представників Боярської міської
ради приймали працівники біб�
ліотек міста.

До міської бібліотеки
для дітей, де, власне, й
відбувалися урочистості,
завітали секретар Бояр�
ської міської ради, голова
міської організації Партії
регіонів Дмитро Паливо�
да та заступник міського
голови Боярки Валерій
Дубовецький. У своїх ві�
тальних виступах вони
відзначили той неоцінен�
ний внесок, який роблять
бібліотекарі задля духов�
ного розвитку нації, а та�
кож вручили подарунки.

Подяки від Боярської
міської ради отримали
працівники бібліотек міс�
та. Крім того, Дмитро Іго�
ревич від міської організа�

ції Партії регіонів подарував за�
відуючій міської бібліотеки для
дітей Людмилі Заєць цінний по�
дарунок � принтер.
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У результаті проведених
оперативно�розшукових захо�
дів правоохоронці встановили
та затримали причетного до
скоєння крадіжки. Ним виявив�
ся 24�річний місцевий мешка�
нець. Викрадене золото хло�
пець здав до ломбарду, а на
вилучені кошти пригостив дру�
зів випивкою. Зі слів настояте�
ля храму, саме цей чоловік
протягом двох років працював
його помічником, навчався за
кошти церкви в одному з тео�
логічних закладів міста Харко�
ва, після закінчення якого от�
римав духовний сан. Та кілька
років тому за нещирість у спіл�
куванні, нахабну поведінку з
настоятелем та прихожанами

молодик був виключений з ду�
ховної спільноти. 

Під час затримання хлопець
у скоєнні крадіжки зізнався,
але яку саме ціль він переслі�
дував: чи бажання легкої на�
живи, чи помсту за видворен�
ня з церкви � відмовчується.

За цим фактом місцевою мі�
ліцією порушена кримінальна
справа за двома статтями
Кримінального кодексу Украї�
ни: ч. 1 ст. 185 (таємне викра�
дення чужого майна), що пе�
редбачає виправні роботи на
строк до двох років або поз�
бавлення волі до трьох років
та за ст. 198 (придбання, от�
римання, зберігання чи збут
майна, одержаного злочин�
ним шляхом), що карається
арештом на строк до шести
місяців або обмеженням волі
на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той са�
мий строк. Відносно зловмис�
ника обрано запобіжний захід
у вигляді підписки про неви�
їзд. Ведеться слідство.

Віталія Грохольська, 
Києво�Святошинський 

РВ ГУМВС України 
в Київській області
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У липні до Києво�

Святошинського районно�
го відділу міліції із заявою
звернувся настоятель
Свято�Покровського хра�
му, розташованого в місті
Боярка, і повідомив про
зникнення золотої каблуч�
ки та ланцюжка, які при�
хожани залишили на по�
жертву біля ікони Божої
Матері. 

У місті тривають ро�
боти з реконструкції мереж
вуличного освітлення. У
минулі вихідні були прове�
дені відповідні роботи на
вулицях Молодіжній та
50 років Жовтня.

200тисяч гривень виділено із
міського бюджету на будів�

ництво контейнерних майданчиків.
Вже найближчим часом комунальни�
ки міста розпочнуть роботу із облаш�
тування сучасних площадок для збо�
ру смітття. Сподіваємося, що цей
крок міської влади сприятиме вирі�
шенню болючого для Боярки питан�
ня, і біля контейрнерних майданчиків
буде чисто. Тож справа залишається
за самими боярчанами, які мають за
звичку несанкціоновано вивозити на
контейнерні майданчики великогаба�
ритне сміття. 

ОСТАТОЧНІ 

ПРИГОТУВАННЯ

Нині комунальники міста проводять
завершальні заходи перед здачею в
експлуатацію нової котельні, яка опа�
люватиме один із найчисельніших
житлових масивів міста.

Напередодні свого
професійного свята най�
щиріші привітання прий�
мали освітяни Боярки.
Депутат Київської об�
ласної ради та кандидат
у народні депутати Укра�
їни Юрій Цікаленко
впродовж 4 та 5 жовтня
навідався до всіх шкіл
міста та зустрівся з пе�
дагогічними колектива�

ми. 

номераЦифра 
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Якщо говорити безпосередньо про Київ�
щину, то це численні земельні конфлікти,
хронічне нефінансування важливих соціаль�
них програм, борги із заробітної плати, що
сягали майже 95 мільйонів гривень, безро�
біття, неповернуті позики влади в розмірі 350
мільйонів гривень, борги за комунальні пос�
луги (майже мільярд гривень), зруйнована
економіка, зокрема, занедбане сільське гос�
подарство, повна зневіра людей до влади.

Тоді чиновників не цікавило те, що 70 %
шкіл не мали внутрішніх туалетів, що в ХХІ
столітті лише 10 % загальноосвітніх закладів
Київщини було під'єднано до мережі Інтер�
нет, що спортивні майданчики в містах і се�
лах поросли бур'янами, а дитячі садочки ма�
сово закривалися, бо підприємливі ділки
спритно приватизували ці приміщення. Ніко�
го не хвилювало й те, що вартість харчування
в лікарнях складала 50 копійок на добу. Так
далі не можна було жити. Ситуацію потрібно
було кардинально змінювати. 

І за це взялася нова влада на чолі з ново�
обраним Президентом України Віктором
Федоровичем Януковичем. Змінити ситуа�
цію було непросто. Тим більше, що за два
десятиріччя чимало громадян звикли до
пустослів'я та безвідповідальності політиків.
Однак Партія регіонів слів на вітер не ки�
дає... Ми просто зобов'язані були витягнути
країну з руїни. Невже можна було стояти ос�
торонь? Ні. Колись мені батьки часто казали:
за праве діло стій сміло. Цю приказку особ�
ливо згадую, коли доводиться дискутувати з
опонентами щодо програми дій Партії регіо�
нів, пояснювати людям її стратегію і тактику.

Навіть найдбайливіший господар 
не побудує якісний будинок за рік

Звичайно, що кричущі проблеми, які нако�
пичилися упродовж багатьох років у області,
не можна вирішити миттєво. Навіть, госпо�
дарю, який зводить будинок, потрібно дале�
ко не один рік. Що вже говорити про занед�
баний регіон. Тому, хоча ми й маємо за рік
нових інвестиційних проектів на 20 мільярдів
гривень, 100 тисяч створених нових робочих
місць, суттєво поліпшити добробут мешкан�
ців області, особливо селян, пенсіонерів,
чорнобильців ще не вдалося. Для цього пот�
рібен час. Водночас, для поліпшення життя
мешканців Київщини, як лідер обласної ор�
ганізації Партії регіонів, я застосовував не
лише владні, але й партійні важелі. І пишаю�
ся тим, що наша політична сила в своєму ар�
сеналі має велику кількість добрих справ,
спрямованих на процвітання краю. Скажіть,
будь ласка, яка ще з партій, котра сьогодні
витрачає мільйони гривень на передвибор�
ну агітацію, може похвалитися тим, що хоча
б на гривню зробила щось корисне для Київ�
щини, для держави? Таких партій немає! 

І в радості, і в біді разом з громадою

Цього літа кілька південних районів області
потерпіли від потужного буревію. Найбіль�
ших збитків стихія завдала Миронівщині. Там
було знищено дах лікарні, ушкоджено покрів�
лі школи, інших соціальних закладів, а також
понад півтори тисячі будинків громадян. Лю�
дям потрібна була термінова допомога. Тоді
я звернувся до всіх політичних сил з прохан�
ням надати фінансову підтримку потерпілим
районам. Думаєте, хтось відгукнувся? Жод�
на партія не простягнула руку допомоги
мешканцям області. Навпаки, політики вола�
ли, що влада не допомагає ліквідовувати
наслідки стихії. І тоді я звернувся до своїх
партійців. У дуже короткі терміни ми зібрали
понад 1,5 мільйона гривень, передали кошти
потерпілим районам, у результаті чого нас�
лідки стихії було швидко подолано.

Київщина � на першому місці 
у рейтингу областей

Упевнений: мільйони співвітчизників за ці

два роки переконалися, що Партія регіонів �
серйозна політична сила, яка діє виважено,
продумано, в інтересах кожного громадяни�
на. Ми щодня реальними справами (а не по�
рожніми обіцянками!) доводимо � влада мо�
же бути відповідальною та чесною. Ми пос�
тійно наголошуємо: свобода полягає у тому,
щоб дотримуватися лише закону. Ми пока�
зуємо приклад ефективної владної вертика�
лі.

Мені особливо приємно, що нам вдалося
вивести область на лідируючі позиції в країні
за основними показниками соціально�еко�
номічного розвитку. Було вирішено низку
земельних та майнових конфліктів, що пору�
шували права територіальних громад. Ус�
пішно реалізується програма залучення ін�
вестицій та створення нових робочих місць,
збільшено фінансування соціальної сфери.
Прикро, що деякі наші опоненти у відповідь
на такий позитив заявляють, що це � піар.
Відповім словами поета Василя Симоненка:
"брехень багато, а правда одна". У чому ж
вона, правда? Насамперед у тому, що Пар�
тія регіонів має ґрунтовну програму дій та
ідеологію.

Усе найкраще � дітям

Надзвичайно багато уваги наша політична
сила приділяє підтримці дітей та молоді. Це і
заохочення талановитих школярів, їхніх нас�
тавників, які отримують відповідні стипендії,
і оздоровлення дітей. До речі, цьогоріч на
Київщині оздоровлено 135 тисяч дітей. Та�
кого ніколи не було. Ще в 2009 році оздо�
ровлювалося всього 30 тисяч дітлахів. Біль�
ше того, завдяки домовленостям з губерна�
тором грецької провінції Крит, на цьому
мальовничому острові оздоровилося та від�
почило півтисячі дітей Київщини. Це � пере�
можці олімпіад, різноманітних творчих кон�
курсів, діти, які мають вагомі здобутки в
спорті. Такий відпочинок став для них своє�
рідною нагородою за навчання та творчі й
спортивні здобутки. Переліт дітей на Крит та
назад додому було оплачено Київською об�
ласною організацією Партії регіонів, на це
було спрямовано майже 2 мільйони партій�
них коштів. 

За ініціативи Партії регіонів для підтримки
обдарованих дітей нещодавно на Київщині
стартував танцювальний дитячий марафон
"Майбутнє будуємо разом". На переможців
танцювальних конкурсів також чекають при�
зи та грошова винагорода від Партії регіонів.

Цього року наша політична сила закупила
та передала школам 22 шкільних автобуси,
на що витратили 10 мільйонів гривень. За�
ради посилення безпеки дітей ми передали
для всіх загальноосвітніх закладів системи
відеоспостереження та відповідне програм�
не забезпечення на загальну суму 8 мільйо�
нів гривень.

За рахунок партійних коштів, а саме на 2
мільйони гривень були споруджені дитячі та

спортивні майданчики, придбано спортив�
ний інвентар. 

Влітку цього та минулого років Партія ре�
гіонів організувала на Київщині скаутські
табори, де відпочило понад тисячу дітей.
На це було витрачено понад мільйон гри�
вень. Під патронатом партії проведено
фольклорні фестивалі "Дивосвіт", "Трипіль�
ське коло" та інші.

Велику увагу ми приділяємо підтримці ді�
тей�сиріт. З цією метою цього року за кош�
ти Партії регіонів розпочато будівництво 10
дитячих будинків сімейного типу.

Перед ветеранами 
ми в неоплатному боргу

Держава у великому боргу перед людь�
ми, які принесли мир на нашу землю, боро�
нили рідну Вітчизну у роки Великої Вітчиз�
няної війни. А тому підтримка ветеранів —
святий обов'язок як влади, так і Партії регі�
онів. З цією метою Уряд постійно виділяє

разову допомогу ветеранам. Так само вони
отримують допомогу і від Партії регіонів. До
речі, Київщина є єдиним регіоном України,
який не має власного госпіталю для ветера�
нів та інвалідів Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій. І ніхто раніше не звер�
тав уваги на цю проблему. Зрозуміло, щоб
збудувати та оснастити новий госпіталь,
потрібні величезні кошти. І, на жаль, ветера�
ни можуть і не дочекатися такого медичного
закладу. Тому ми пішли іншим шляхом: укла�
ли угоду із Всеукраїнським медико�соціаль�
ним центром, що у селі Циблі Переяслав�
Хмельницького району, згідно з якою там
щомісяця лікується 130 ветеранів з Київщи�
ни.

Крім цього, за сприяння Партії регіонів бу�
ло відремонтовано Миронівську водолікар�
ню. На це наша політична сила витратила 8
мільйонів гривень. Нині тут безкоштовно оз�
доровлюються ветерани, чорнобильці та ін�
ші мешканці краю.

До речі, в Миронівці також споруджено та
оснащено за кошти Партії регіонів соціаль�
ний центр для людей похилого віку.

Гордістю України, а не лише Київщини, є
Національний музей "Битва за Київ", що у
Вишгородському районі. Проте ще в 2009
році цей музейний комплекс перебував у
жалюгідному стані. Наші партійці зголосили�
ся його відремонтувати, на що було виділе�
но 5 мільйонів гривень. Також на території
музею, на прохання ветеранів, було споруд�
жено капличку, а для адміністрації закладу
придбано службовий автомобіль. Загалом
за рахунок Партії регіонів лише цього року
було придбано 5 автомобілів для ветеранів
Великої Вітчизняної війни. 

Наше гасло: "Ніхто не забутий, ніщо не за�
буте!". Тому надаємо дієву підтримку пошу�
ковим загонам (наші партійці виділили 1,5
мільйони гривень), а відтак було перепохо�
вано останки майже тисячі воїнів Великої
Вітчизняної… Спорудження меморіалу в се�
лі Гатне � також турбота партії. 

Насамперед, духовність ... 

Переконаний, що подальший розвиток
держави не можливий без відродження ду�
ховності. Що б ми не говорили про економі�
ку, а запорукою її успішного зростання по�
винна бути саме духовність людини. І це є
наріжним каменем програми Партії регіонів.
Тому ми відбудовуємо храми, сприяємо ді�
яльності релігійних громад. За два роки на
Київщині було відбудовано та споруджено 8
храмів.

Нещодавно, на прохання вірян, я мав ауді�
єнцію з Патріархом Московським та всієї Ру�
сі Кирилом, під час якої прохав привезти у
Вишгород чудодійну ікону Вишгородської
Божої Матері. На жаль, чудотворний образ,
неможливо доставити на Київщину, оскільки
ікона ХІІ століття повинна зберігатися у спе�
ціальних умовах. Проте Патріарх прийняв рі�

шення виготовити та освятити копію цієї іко�
ни, яка і буде доставлена на Київщину на
свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Як відомо, нещодавно в Києво�Печерській
лаврі перебувала Плащаниця від Гроба Бо�
жої Матері. На жаль, не всі мешканці Київ�
щини мали змогу вклонитися їй. І тому на
моє прохання відгукнувся Блаженніший Во�
лодимир, який благословив, що 12�13 жов�
тня Плащаниця перебуватиме в Спасо�Пре�
ображенському кафедральному соборі Білої
Церкви. Ця святиня зупиниться також у міс�
тах Кагарлик та Миронівка, де православні
зможуть їй вклонитися. 

Економіка та соціальна сфера

Протягом 2010�2012 років на Київщині
збудовано найбільші в Україні підприємства
з виробництва соціально значущої продук�
ції. Не так швидко, як хотілося б, але в облас�
ті поступово збільшується заробітна плата.
Ініційовано та реалізується понад 40 цільо�
вих програм соціального захисту населення,
зокрема "Турбота", "Рік ветерана Великої
Вітчизняної війни", "Здоров'я нації". Зруйно�
вано корупційні схеми нецільового викорис�
тання державних коштів, створено систему
жорсткої звітності щодо фінансування прог�
рам соцзахисту. 

Ми ліквідували бюрократичні перепони
при оформленні соціальних виплат усіх типів
(справедливе нарахування пенсій, належні
виплати на дитину тощо). Створили єдиний
реєстр громадян, які потребують адресної
матеріальної підтримки. Домоглися стовід�
соткового забезпечення людей з інвалідніс�
тю сучасними, високоякісними засобами
реабілітації, інвалідними візками, протезами
тощо.

За кілька років на теренах області збудо�
вано майже 30 нових медичних закладів,
відкрито нові поліклініки в Ірпені, Броварах,
відремонтовано 156 фельдшерсько�аку�
шерських пунктів і амбулаторій сімейної ме�
дицини. До речі, Партія регіонів виділила на
закупівлю сучасного медичного обладнан�
ня, аптечок для загальноосвітніх закладів
майже 3 мільйони гривень. 

На Київщині зроблено чимало гарних
справ. Нам є ЩО сказати людям, нам є з
ЧИМ іти до них. Йдемо до людей із правди�
вим серцем, а це, як казали відомі мислите�
лі, � головна зброя істини. 

І говоримо ми про здобутки не тому, що
вибори на часі. Ми постійно працюємо в ім'я
людей, а отже, заради рідної землі.

Усі ми бачимо, як чимало різних політич�
них партій обіцяють ледве не золоті гори.
Але мудро кажуть в народі: із гнилого хмизу
печива мало. Партія регіонів � це розвиток,
це � відкриття нових підприємств, створення
робочих місце, це � стабільність і добробут
людей. 

Як лідер обласної організації Партії регіо�
нів розумію, що на Київщині ще дуже багато
проблем. Водночас запевняю, що за два ос�
танні роки влада і партія зробила більше, ніж
за останні 10 років. Однак, наша політична
сила нічого б не вартувала, якби ми не мали
підтримки громади. І, дякуючи Богу, така
підтримка є. Адже наразі лави Партії регіонів
Київщини об'єднують майже 60 тисяч осіб.
Це, без перебільшення, еліта краю, яка на�
лаштована працювати заради процвітання
рідної землі. А тому, закликаю усіх мешкан�
ців Київщини, 28 жовтня цього року прийти
на вибори та віддати свої голоси за Партію
регіонів та кандидатів�мажоритарників від
нашої політичної сили. Проголосувавши за
номер 20 у виборчому бюлетені, ви проголо�
суєте за стабільний розвиток держави та
Київщини, за ваш добробут та майбутнє ва�
ших дітей. 

Анатолій ПРИСЯЖНЮК, 

голова Київської обласної державної 

адміністрації, перший заступник голови

Київської обласної організації 

Партії регіонів, доктор юридичних наук
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1 стор.



У місті Боярка 2 жовтня

кандидат у народні депутати

України Петро Мельник зус�

трівся з трудовим колекти�

вом комунального підпри�

ємства "Києво�Святошин�

ська тепломережа "КОР".

Прозвітувавши про свою ді�
яльність як народного депута�
та, Петро Мельник обговорив з
працівниками проблемні пи�
тання. Так, мова йшла про ни�
зьку заробітну плату, незадо�
вільний стан приміщення, вико�
нання законів щодо виплати
надбавок соціально незахище�
ним верствам населення, під�
вищення цін (на продукти хар�
чування, комунальні послуги,
одяг та взуття тощо) та незнач�
не зростання зарплат і пенсій,
відсутність необхідних праців�
ників через низькі зарплати,
підтримка юних і молодих
спортсменів, а також про плату
за медичне обслуговування у
лікувальних закладах Боярки
тощо.

"Звичайно, що нині маємо
чимало проблем. Уже у най�
ближчому майбутньому роз�
почнеться їх вирішення. Адже
основний обов'язок депутата �
покращення умов життя грома�
ди, інтереси якої він представ�
ляє у раді будь�якого рівня", �
наголосив Петро Мельник.

Після звіту Петра Мельника
про свою діяльність як на�
родного депутата було обго�

ворено ряд актуальних пи�
тань. Так, будуть переглянуті
розцінки на комунальні пос�

луги, плата за користування
ліфтом для жителів на друго�
му поверсі у багатоповерхів�

ках, вирішуватимуться питан�
ня щодо неякісних доріг то�
що.

За сприяння та при підтрим�
ці Петра Мельника зроблено й
чимало конкретних справ:
Центральну районну лікарню
Києво�Святошинського райо�
ну забезпечено медичним об�
ладнанням; закуплено техніку
для вивезення сміття і приби�
рання доріг; проведено ре�
конструкцію очисних каналіза�
ційних споруд та буріння но�
вих артезіанських свердловин
на території Боярського аг�
рарного коледжу; встановле�
но дитячі майданчики; відкри�
то магазин, в якому соціально
незахищені верстви населен�
ня купують продукти за цінами
виробника та багато інших
справ.

Саме сюди нещодавно завіта�
ли члени Києво�Святошинської
районної організації Партії регі�
онів на чолі з Валерією Ісаєвою,
щоб в рамках благодійної акції
надати суттєву допомогу про�
дуктами харчування: по 100 кг
картоплі, буряків, моркви, а та�

кож � апельси�
нів. 

"Зараз ми
досягли в краї�
ні політичної та
е к о н о м і ч н о ї
стабільності, �
коментує Ва�
лерія Ісаєва, �
однак забез�
печити нор�
мальне існу�
вання незахи�
щених верств
населення, та�

ких як ветерани, інваліди, бага�
тодітні сім'ї, поки що неможли�
во. А значить їм потрібна допо�
мога від нас. Партія регіонів
завжди приходить на допомогу
в складні часи, от і зараз ми ор�
ганізували невелику, але дуже
потрібну допомогу тим, хто цьо�
го потребує найбільше." 

"Ця допомога, � наголосила
голова територіального центру
Зінаїда Блик, � дуже суттєва для
наших підопічних. І не лише то�
му, що на закупівлю продуктів
потрібні значні кошти. Для біль�
шості з них існує ще й проблема
доставки, яку члени Києво�Свя�
тошинської районної організації
Партії регіонів хай частково, але
також допомагають нам вирішу�
вати."

Наталка Куцак,

фото автора

ДДДДооооббббрррріііі    ссссппппррррааааввввииии¡ÓˇÍ‡
������������������������4444 5 жовтня 2012 року

����� ����
�	 ��������� � �������� 	���	����� ������ "��
��"

�������� ���, !�� ���� 
�������� 
�������� 

��
��
�� ����'���	 
�������� - ��	����

� 
���� ����� �������

1 жовтня у Боярці
кандидат у народні депу�
тати України Петро Мель�
ник зустрівся з трудовим
колективом Акціонерного
товариства "Вентиляційні
системи "ВЕНТС" � сучасно�
го заводу європейського
рівня, провідного світо�
вого виробника вентиля�
ційного обладнання,
створеного на початку
1990�х років, який 70 %
своєї продукції імпортує
за кордон.

Господиня дитячого садка Лю�
бов Дуднікова зазначила: "Я щиро
дякую Петру Володимировичу за
альтанку. Від звернення до вста�
новлення цієї прекрасної споруди
промайнуло всього�на�всього 10
днів. Ми всі звикли, що часто�гус�
то депутати свої обіцянки викону�
ють тривалий час або взагалі не

дотримуються слова. Щиро дякую
і міському голові Тарасу Добрів�
ському, який також опікується на�
шим дитячим садком, незважаю�

чи на жодні обстави�
ни, надає допомогу. І
рідко від обіцянки до
її виконання прохо�

дить чимало часу".
Варто зазначити, що Дош�

кільний навчальний заклад

№ 3 � один із найкращих у Боярці:
у дитсадку чимало можливостей
для всебічного розвитку дітей. От�

же, і зустрічали почесних гос�
тей � народного депутата
України Петра Мельника та
міського голову Боярки Тара�
са Добрівського � у кращих
українських традиціях: у на�
ціональних костюмах, з хлі�
бом�сіллю та віршами й пісня�
ми.

Дитячий сміх і щебет, радіс�
ні усмішки батьків, перерізан�
ня червоної стрічки, фото на
пам'ять, пісні у виконанні ви�
хованців дитсадка, повітряні
кульки… День відкриття аль�
танки ще надовго залишиться
у пам'яті присутніх.
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1 жовтня у Бо�
ярському дошкільному
навчальному закладі № 3,
сталася приємна подія �
було відкрито альтанку,
встановлену за сприяння
та при підтримці народ�
ного депутата України
Петра Мельника.

3 жовтня до магазину "Вете�
ран", що знаходиться в історичній
частині Боярки, по вулиці В. Са�
мійленка, з подарунком � холо�
дильником � завітав депутат Київ�
ської обласної ради Юрій Цікален�
ко. Тут його зустрічали численні
жителі міста. Магазин "Ветеран" �
один серед кількох торговельних
закладів, що входять до мережі
соціальних магазинів. Тут прода�
ють продукти за собівартістю гро�
мадянам пільгових категорій, ве�
теранам та пенсіонерам. І зокре�
ма, свіже молоко.

� На жаль, у магазині не було хо�
лодильника для зберігання моло�
ка, � говорить голова громадської
організації "Наше місто", депутат
Боярської міської ради від Партії
регіонів та ініціатор створення со�
ціальних магазинів у місті Олек�
сандр Боднюк. � Тому ми дуже
вдячні Юрію Цікаленку за цю до�

помогу, яка покращить обслугову�
вання пенсіонерів та ветеранів.

Користуючись нагодою, Юрій
Володимирович щиро привітав
жителів міста з Днем людей похи�
лого віку.

— Мені не подобається ця наз�
ва, � говорив Юрій Цікаленко,
звертаючись до присутніх ветера�
нів та пенсіонерів, � мені більше
імпонує словосполучення «люди�
на поважного віку». Бо ви усі зас�
луговуєте на щиру повагу і турбо�
ту з боку суспільства, адже усе,
що ми нині маємо � результат ва�
шої праці.

В свою чергу, учасники зустрічі
дякували Юрію Цікаленку за пода�
рунок та ставили йому, як канди�
дату у народні депутати, багато
запитань. Загалом зустріч відбу�
лася у теплій атмосфері, адже лю�
ди поважного віку відчули турботу
про себе не на словах, а на ділі.
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Одинокі непрацез�
датні люди та люди з
обмеженими фізични�
ми можливостями пот�
ребують особливої ува�
ги. Якщо сподіватися на
допомогу з боку роди�
чів не доводиться, то
допомогти таким лю�
дям можуть в Києво�
Святошинському ра�
йонному територіаль�
ному центрі соціально�
го обслуговування. 

Політична реклама



Так, наприклад, у ваговій категорії 64 кг
ІІ місце виборола майстер спорту, студентка
Боярського коледжу Уляна Кляпка, поступив�
шись призовим золотом лише чемпіонці Євро�
пи та призерці чемпіонату світу. В тому поєдин�
ку переміг виключно досвід, який, як відомо �
діло наживне. 

Також ІІ місце, але вже у ваговій категорії 60
кг, посіла випускниця Боярського коледжу Ма�
рія Петрущак. І знову переміг досвід, адже Ма�
рія пропустила на найвищу сходинку лише
свою одвічну суперницю з Харкова.

Своєрідний рекорд у ваговій категорії 52 кг
встановив студент І курсу Боярського коледжу
Сергій Розпутний. Спочатку він непогано заре�
комендував себе у спортивному самбо, за що
був удостоєний призової бронзи. А наступного
дня вийшов на татамі вже в номінації бойового
самбо. Провівши два достойних бої і поступив�
шись у фіналі лише більш досвідченому бійцеві
з Криму, Сергій таки забрав призове срібло.
При нагоді зазначимо, що в номінації "бойове
самбо" того дня відбувся дебют Сергія. 

� Вперше за історію нашої участі у найпрес�
тижніших змаганнях на них не змогли поїхати
наші "перші особи": Світлана Ярьомка, Леся
Савчук, Іванна Березовська � коментує участь у
змаганнях своїх вихованців Віктор Васильович.
Причина суто фінансова. Хоча ми повсякчас
відчуваємо підтримку міста та району, але цьо�
го разу привезеного "срібла" виявилося біль�
ше, ніж того, яке було виділено на участь у зма�
ганнях… Втім, як ви самі бачите, у нас на підхо�
ді вже нова когорта чемпіонів, яким треба дати
можливість показати і проявити себе. І, повірте
на слово: Боярський коледж екології та при�
родних ресурсів таких майбутніх чемпіонів має
предостатньо! Їх потрібно лише відшукати й
вивести "в люди", а все інше вони зроблять са�
мі…

Радислав Кокодзей

� Традиції боярського во�
лейболу досить молоді.
Проте це не заважає нашим
командам досить гучно за�
являти про себе на змаган�
нях різного рівня. Чим зу�
мовлений такий стрімкий
розвиток волейболу в Бояр�
ці? 

� Вагомий внесок, безумов�
но, зробила ветеранська во�
лейбольна команда Боярки. З
неї почався розвиток волей�
болу в нашому місті. Також
важливо, що для розвитку во�
лейболу були створені нор�
мальні умови. Перш за все,
спортсменам було надано
приміщення для тренувань.
Сьогодні в нашому місті вже є
три волейбольні команди. Це
"Ветерани", "Фаворит" та
"Промел", які займають при�
зові місця в різних чемпіона�
тах. 

� Що цікаво, у складі цих
команд є дуже титуловані
гравці.

� Це нам також дуже допо�
магає. Так, серед гравців �
тричі володар звання "кращий
гравець району" Микола Ва�
ряниця, молоде дарування
Богдан Басенко (грає за збір�
ну України). Серед ветеранів �
Павло Барков, який виступає
співорганізатором та органі�
затором багатьох змагань. Він
ще з часів СРСР грав на кубках

Союзу.
� Знаю, нещодавно бояр�

ські волейболісти поверну�
лися з Київської обласної
спартакіади, де зайняли
перше місце. Особисто ві�
таю вас з цим досягненням.
Як йшла підготовка, що бу�
ло передумовою перемоги?

� Річ у тім, що хлопці не від�
почивали влітку, а грали, зок�
рема, в пляжний волейбол. І
хоча це два різних види спор�
ту, та тренувалися все літо,
підтримували форму. У зма�
ганнях брало участь 20 ко�
манд з усієї області. Та попри
таку конкуренцію, ми виборо�
ли перемогу. 

� Влітку Ви виступали ор�
ганізатором та учасником
багатьох кубків з пляжного
волейболу. Що це за турні�
ри?

� Цього літа організовував
пляжні змагання в зоні відпо�
чинку "Корчагін Парк" у За�
бір'ї. Крім того, виступаю ор�
ганізатором Кубка пам'яті Ми�
хайла Красножона та багатьох

інших змагань.
� Знаю, що в них беруть

участь титуловані спорт�
смени, які передають свій
досвід. 

� Участь у змаганнях масти�
тих гравців є свідченням
дружніх стосунків між волей�
болістами. Тож це закономір�
но, що спортсмени приїздять
показати свій рівень. Та й ат�
мосфера на цих змаганнях па�
нує дружня. 

� Як Ви вже сказали, бо�
ярські ветерани стали фун�
даторами розвитку волей�
болу в місті. Саме вони тре�
нували молодіжну команду
з волейболу, яка вже пока�
зала гарні результати на
різних чемпіонатах в Украї�
ні.

� Взагалі молодіжна коман�
да бере участь у змаганнях
всеукраїнського рівня, а також
у Києво�Святошинському ра�
йонному чемпіонаті грають як
"Промел", так і "Фаворит".
Крім того, "Промел" вдало
грає в Клубно�зальній лізі. Є
наміри взяти участь в "Злато�
гор�лізі". Безумовно, досяг�
нення кожної команди � це ре�
зультат наполегливої роботи,
самовіддачі хлопців, які охоче
приходять на тренування. А
участь у всеукраїнських чемпі�
онатах також є гарним стиму�
лом для розвитку. 

� А що в планах на майбут�
нє?

� На жаль, як часто буває,
кадри є, а фінансування не
вистачає. Дуже хотілося б пог�
рати на чемпіонатах України.
Звісно, хочеться ще розвитку
для наших команд. А для цьо�
го потрібно більше підтримки.
Розумію, що серед головних
завдань � виховання майбут�

нього покоління волейболіс�
тів. Діти мають із вулиці прий�
ти у спортивні зали.

� Олександре, Ви � яскра�
вий представник волей�
больної династії. Своїх ді�
тей також виховаєте волей�
болістами? 

� Мій батько Михайло був
чемпіоном СРСР з волейболу.
Цим видом спорту займався і
мій брат. Не ставлю за мету
продовження традиції волей�
больної династії. Головне, щоб
діти займалися спортом та
любили його.

� Своєрідним феноменом
спортивної Боярки є жіноча
команда з волейболу. 

� Насправді команди такого
рівня ще не було. Вона ство�
рена на базі Боярської школи
№ 5. Разом із В'ячеславом От�
рішком ми почали тренувати
команду. І вже в перший рік
дівчата зайняли третє місце в
чемпіонаті району серед шко�
лярів. На наступний рік вже
було дві команди. Жіночий во�
лейбол стрімко розвивається.
Велика шана В'ячеславу От�
рішку. І бажаю дівчатам нових
перемог. 

� А кому Ви хотіли б сьо�
годні подякувати? 

� Звичайно ж хлопцям, з
якими граю понад 15 років.
Дякую також місцевим радам
та всім, хто підтримує розви�
ток спорту і волейболу зокре�
ма. Хочу віддати шану команді
"Ветерани", з якої все почало�
ся. Хочу привітати команду
"Промел" з новим волейболь�
ним роком. Вітаю також свою
команду і зичу всім перемог.
Займайтеся спортом і будьте
здорові.

Розмову вів 
Олександр Остапенко
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25�27 вересня в Луцьку відбувся

Кубок України з боротьби самбо. Київ�
ську область на цих змаганнях пред�
ставляли студенти Боярського колед�
жу екології та природних ресурсів —
вихованці заслуженого тренера Украї�
ни Віктора Васильовича Мужчини.

Того дня на стадіоні спортив�
но�оздоровчого комплексу На�
ціонального університету дер�
жавної податкової служби Украї�
ни зібралися 34 команди з 35 ра�
йонів та 12 міст Київщини, зага�
лом � понад 800 депутатів усіх
рівнів. Мета цього визначного
спортивного свята, організова�
ного Київоблрадою спільно з Ки�
ївською обласною організацією
фізкультурно�спортивного това�
риства "Спартак", Ірпінською місь�
кою радою та за підтримки народ�
ного депутата України Петра
Мельника � популяризація здоро�
вого способу життя, виховання у
молоді фізичної культури та спор�
ту. Першим учасників спартакіади
вітає голова облради Олександр
Качний. 

"Такі свята, � зазначає він, � по�
вертають нас до славних націо�
нальних традицій. Ця спартакіада
засвідчує, що на Київщині активно
відроджується спортивне життя.
Для цього створюється і модерні�
зується відповідна матеріально�

технічна база, вводяться в дію ба�
гатофункціональні майданчики,
стадіони, обладнані за сучасними
вимогами. За два роки чимало
зроблено депутатами всіх гілок
влади: збудовано 29 спортивних
майданчиків, 16 із яких � зі штуч�
ним покриттям, 2 стадіони на 1,5
тисячі місць". 

Петро Мельник у вітальному
слові на адресу учасників спартакі�
ади зазначив: "Проведення подіб�
них заходів сприяє популяризації
здорового способу життя та зрос�
танню сподвижників і прихильників
фізичної культури і спорту. Влада
багато робить задля розвитку здо�
рового способу життя як на Київ�

щині, так і в Україні". Він також на�
голосив, що пишається Валерієм
Андрійцевим, студентом Податко�
вого університету, який став сріб�
ним призером Олімпіади у Лондо�
ні.

Змагання відбувались з семи
видів спорту: настільний теніс, ша�
хи, шашки, перетягування каната,
легка атлетика, волейбол та фут�
бол.

В результаті, наша команда взя�
ла ІІ місце у волейболі. В естафеті
ж 4 по 100 метрів нашій команді до
абсолютної перемоги не вистачи�
ло лише… 1 секунди, тому вона
опинилася на ІІІ місці. Не менш
напружено пройшли і змагання з

міні�футболу. Фа�
воритами у цьому
виді спорту була
саме наша район�

на коман�
да, яка здо�
була "коронне" І місце. Найбільшу
кількість голів у ворота суперників
забив міський голова Боярки Та�
рас Добрівський. А от києво�свя�
тошинські тенісисти посіли ІІ міс�
це. За результатами змагань, збір�
на команда Києво�Святошинсько�
го району зайняла в командному
заліку ІІ почесне місце серед ра�
йонних рад.

"Ці змагання � це можливість
поспілкуватися, відпочити від бу�
денної роботи і, звісно, позмагати�
ся, � прокоментував захід голова
Києво�Святошинської районної
ради Володимир Луцюк. Переко�

наний, що це можливість показати
на що ти здатен".

"Дуже приємно, � підкреслив
міський голова Боярки Тарас Доб�

рівський, � що
наш район є
лідером в об�
ласті як за со�
ціально�еко�
номічними по�
к а з н и к а м и ,
так і за спор�
тивними до�
сягненнями.
Ми намагає�
мося на влас�
ному прикладі
продемонс�
трувати, зок�
рема й пред�
с т а в н и к а м
підростаючо�
го покоління,

наскільки це чудово � вести здоро�
вий спосіб життя". 

Переможців і призерів обласної
спартакіади нагородили грамота�
ми, медалями та кубками. Свої пі�
сенні подарунки для всіх учасників
і організаторів спортивного свята
також приготували артисти студії
естрадного танцю "Жардін де ля
данс", солістка ансамблю "Ясени"
Валентина Богданова, а також Іри�
на Левчук, барабанщиці та оркес�
транти Національного університе�
ту ДПС України. 

Наталка Куцак,

фото автора

29 вересня Ірпінь
гостинно зустрічав гостей
� учасників ІІІ Обласної
спартакіади серед депута�
тів обласної, міських (міст
обласного значення), ра�
йонних, сільських і селищ�
них рад Київщини, присвя�
ченої 80�річчю утворення

Київської області. 

Прізвище Олексан�
дра Красножона є досить
відомим не лише у спор�
тивних колах нашого міс�
та. Та це й не дивно, адже
саме він є організатором
Кубка пам'яті Михайла
Красножона та багатьох
інших турнірів з волейбо�
лу, а також екс�тренером
першої міської жіночої
збірної з волейболу.
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Із перших вуст 



ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 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, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:30 Офіційна хроніка
09:40 Про головне
10:00 Погода
10:05 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:00 Шеф�кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:05 Х/ф "Мій друг Іван Лапшин"
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:05 Euronews

15:10 Діловий
світ. Агросектор

15:15 Ближче до народу
15:45 Х/ф "Синдикат�2" 
16:50 Х/ф "Полювання на оленя"
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:25 Останнє попередження
18:30 Агро�News
18:45 Діловий світ
19:00 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Ліберальна
партія України

19:30 Осінній жарт з С. Альтовим
20:00 Сільрада
20:20 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Українська
партія "Зелена планета"

20:50 Плюс�мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Країну � народові!
22:00 Зірки гумору. В. Данилець,

В. Моїсеєнко
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 "Покров"
00:40 Поміж рядками

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 "Не бреши мені � 3"
15:40 "Сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття. Рок�

солана"
19:30 ТСН
20:15 "Багаті теж плачуть"
21:30 Х/ф "Одного разу в Римі"

(2)
23:30 ТСН

06:05 Т/с "П'ята група крові"
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 "Синдром Дракона" 
12:00 Новини
14:10 Д/с "Слідство вели... з Лео�

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

18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Синдром Дракона"
23:15 Х/ф "Голий пістолет" (2)
01:10 Х/ф "У капкані" (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 "Всі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" 
11:45 Маша та моделі � 2
12:50 Т/с "Хто у домі господар?"
13:25 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"
18:50 Богиня шопінгу
19:15 БарДак
19:55 Даєш молодь!
20:20 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
21:50 Рай, гудбай
22:40 Вайфайтери
23:05 Дурнєв + 1
23:30 Т/с "Загублена" (2)
00:25 БарДак

05:25 Служба розшуку дітей
05:30 Погода
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з О. Соколовою

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

Стогнієм
10:10 Х/ф "Дочка якудзи" 
12:30 Т/с "Прокурорська перевірка"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська перевір�

ка"
15:30 Т/с "Надзвичайна ситуація"
16:35 Х/ф "Лисий нянька" 
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:15 Т/с "Надзвичайна ситуація"
21:20 Т/с "Прокурорська перевір�

ка"
22:55 Факти. Підсумки дня
23:10 Свобода слова з А. Кулико�

вим

06:15 "Все буде добре!"
08:00 "Неймовірна правда про зірок"
09:25 Х/ф "Москва сльозам не ві�

рить" (1)

13:00 "Битва екстрасенсів. Апока�
ліпсис"

15:50 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зірок"
20:05 "Куб � 3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:20 "Детектор брехні � 2"
23:20 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче ві�

део
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 вродливою" (1)
09:55 Т/с "Вороніни" (1)
13:20 Kids' Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Чана" (1)
14:20 Kids' Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Не родись вродливою" (1)

17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с "Щасливі разом" (1)
20:55 Т/с "Татусеві дочки" (1)
22:00 ФБР :)
22:55 Т/с "Світлофор" (1)

06:00 Т/c "Єфросинія. Продовжен�
ня" (1)

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Країна 03" (1)
11:00 Т/c "Моя велика родина" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Гра на роздягання"
13:00 Т/c "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/c "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/c "Країна 03" (1)
22:15 Т/c "Карпов" (1)
23:15 Х/ф "В ім'я короля" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 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, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Світло
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
10:40 Про головне
11:05 В гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Хай щастить
12:45 Погода
12:50 Контрольна робота
13:20 Х/ф "Обеліск"

15:00 Новини (із сурдоперекла�
дом)

15:05 Euronews
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:15 Х/ф "Синдикат�2" 
16:20 Х/ф "Танк КВ�2"
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:35 Останнє попередження
18:45 Діловий світ
19:00 Вибори�2012. Передви�

борна агітація. Партія
"Руський блок"

19:30 221. Екстрений виклик.
Тиждень

20:00 Вибори�2012. Передви�
борна агітація. Н. Королев�
ська

20:20 Вибори�2012. Передви�
борна агітація. Політична
партія "Наша Україна"

20:50 Плюс�мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Соціальне шоу "Адреналін"
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
23:50 Х/ф "Чоловіча робота"
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 "Не бреши мені � 3"
15:40 "Сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття. Рок�

солана"
19:30 ТСН
20:15 "Міняю жінку � 6"
22:00 "Мамо, я одружуюсь?"
23:10 ТСН
23:25 Х/ф "Кодекс безчестя" (1)

05:25 Т/с "П'ята група крові"
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 � 11"
11:15 "Детективи"
12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
13:00 Д/ф "Слідство вели... з Ле�

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

рів � 9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Подробиці. Неформат"
20:35 "Спорт у "Подробицях"
20:55 Футбол. Збірна України �

Збірна Чорногорії
23:00 Х/ф "Голий пістолет 2 1/2" (2)
00:55 Х/ф "Герой�одинак" (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 "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"
13:25 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 

15:35 У ТЕТа тато!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"
18:50 Богиня шопінгу
19:15 БарДак
19:55 Даєш молодь!
20:20 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
21:50 Рай, гудбай
22:40 Вайфайтери
23:05 Надто грубо для Ю�туб'а
23:30 Т/с "Загублена" (2)

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Спорт
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:05 Т/с "Опери"
12:35 Т/с "Прокурорська перевірка"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
15:25 Т/с "Надзвичайна ситуація"
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"
21:20 Т/с "Прокурорська перевірка"

06:00 "Все буде добре!"
07:45 "Неймовірна правда про зі�

рок"
09:05 "Куб � 3"
11:00 Х/ф "Остання роль Ріти" (1)
13:40 "Битва екстрасенсів"
15:50 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зі�

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

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче

відео
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не родись вродливою" (1)
09:55 Т/с "Вороніни" (1)
13:20 Kids' Time

13:20 М/с "Пригоди Джекі Чана" (1)
14:20 Kids' Time
14:40 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Не родись вродливою" (1)
17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с "Щасливі разом" (1)
20:55 Т/с "Татусеві дочки" (1)
22:00 Весілля буде по�моєму!
23:00 Т/с "Світлофор" (1)

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Країна 03" (1)
11:00 Т/c "Моя велика родина" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять"
13:00 Т/c "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/c "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/c "Розлучення" (1)
21:10 Т/c "Карпов" (1)
22:10 Т/c "Слід" (1)
23:10 Тридцятирічні
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ІНТЕР

ТЕТ

ICTV ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 11116666

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 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, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:35 Уряд на зв'язку з громадя�

нами
10:00 Ток�шоу "Легко бути жін�

кою"
11:05 В гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Кордон держави
12:40 221. Екстрений виклик.

Тиждень
13:10 Погода
13:15 Х/ф "Живе такий хлопець"

15:00 Новини (із сурдоперекла�
дом)

15:05 Euronews
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:20 Х/ф "Синдикат�2" 
16:25 Х/ф "Острів безіменний"
17:40 Країну � народові!
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:35 Останнє попередження
18:45 Діловий світ
19:00 Музичний марафон "Ре�

корд Гіннеса"
19:45 Осінній жарт з О. Воробей
20:25 Вибори�2012. Передвибор�

на агітація. Н. Королевська
20:50 Мегалот
20:55 Плюс�мінус, Офіційна хро�

ніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Один на один. Н. Королев�

ська � С. Шустер
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
23:50 Х/ф "Чоловіча робота"
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 "Не бреши мені � 3"
15:40 "Сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття. Рок�

солана"
19:30 ТСН
20:15 "На ножах"
21:30 "Територія обману"
22:35 "Гроші"
00:00 ТСН

05:25 Т/с "П'ята група крові"
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 � 11"
11:10 "Детективи"
12:00 Новини

12:30 "Знак якості"
13:00 Д/ф "Слідство вели... з Лео�

нідом Каневським"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Вулиці розбитих ліхта�

рів � 9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Синдром Дракона"
00:30 Х/ф "Голий пістолет 33 1/3.

Остання образа" (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 "Всі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Беверлі Гілз 90210. Но�

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

19:55 Даєш молодь!
20:20 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
21:50 Рай, гудбай
22:40 Вайфайтери
23:05 Надто грубо для Ю�туб'а
23:30 Т/с "Загублена" (2)
00:25 БарДак

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Спорт
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:05 Т/с "Опери"
12:30 Т/с "Прокурорська перевір�

ка"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська перевір�

ка"
15:25 Т/с "Надзвичайна ситуація"
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"

21:20 Т/с "Прокурорська перевір�
ка"

00:10 Факти. Підсумки дня

06:25 "Все буде добре!"
08:15 "Неймовірна правда про зі�

рок"
09:55 "Фермер шукає дружину �

2"
11:50 Х/ф "Лабіринти кохання"
13:45 "Битва екстрасенсів"
15:50 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зі�

рок"
20:00 "МайстерШеф � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф � 2"
00:40 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:55 Очевидець. Найшокуюче ві�
део

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче ві�

део
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 вродливою" (1)
09:55 Т/с "Вороніни" (1)
13:20 Kids' Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Ча�

на" (1)
14:25 Kids' Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Не родись вродли�

вою" (1)
17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с "Щасливі разом" (1)
20:55 Т/с "Татусеві дочки" (1)
22:00 Ближче до тіла
23:05 Т/с "Світлофор" (1)

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Країна 03" (1)
11:00 Т/c "Моя велика родина" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Проси прощення"
13:00 Т/c "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/c "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/c "Розлучення" (1)
21:10 Т/c "Карпов" (1)
22:10 Т/c "Слід" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 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, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on line
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:35 Книга.ua
10:00 Урочисте вiдкриття III

Спортивного Конгресу Ук�
раїни

10:30 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
12:50 Крок до зірок
13:30 Погода

13:40 Х/ф "Того далекого літа"
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Погода
15:30 Х/ф "Синдикат�2" 
16:40 Х/ф "713�й просить по�

садки"
18:00 Свобода вибору. Реальне

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

дом)
18:35 Останнє попередження
18:45 Діловий світ
19:00 Жарт з М. Лукінським
19:30 "Хвилюйтесь, будь ласка".

Тарапунька і Штепсель
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
23:50 Х/ф "Чоловіча робота"
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 "Не бреши мені � 3"
15:40 "Сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана"
19:30 ТСН
20:15 "Чотири весілля � 2"
21:50 "Давай, до побачення"
23:05 ТСН
23:20 Х/ф "Проект Альфа" (2)
01:20 Х/ф "Шалена баба" (1)

05:25 Т/с "П'ята група крові"
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 �

11"
11:15 "Детективи"
12:00 Новини

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

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

тарів � 9"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Подробиці. Неформат"
20:40 "Спорт у "Подробицях"
21:00 Т/с "Синдром Дракона"
00:40 Х/ф "Остін Пауерс: шпи�

гун, який мене спокусив"

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"
13:25 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:30 Т/с "Кремлівські курсанти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна няня"
18:50 Богиня шопінгу
19:15 БарДак

19:55 Даєш молодь!
20:20 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Діффчатка" (2)
21:25 Ка$та
21:50 Рай, гудбай
22:40 Вайфайтери
23:05 Надто грубо для Ю�туб'а
23:30 Т/с "Загублена" (2)
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"
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:05 Т/с "Опери"
12:35 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
15:30 Т/с "Надзвичайна ситуа�

ція"
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"
21:20 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"

05:10 "Документальний детек�
тив"

06:00 "Все буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда про

зірок"
09:10 "Вагітна у 16"
10:15 "Доньки�матері"
11:15 Х/ф "Кохання Аврори" (1)
13:20 "Битва екстрасенсів"
15:50 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Зважені та щасливі � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі � 2"

05:55 Очевидець. Найшокуюче
відео

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче

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

вою" (1)
09:55 Т/с "Вороніни" (1)

13:20 Kids' Time
13:25 М/с "Пригоди Джекі Чана" (1)
14:20 Kids' Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Не родись вродли�

вою" (1)
17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с "Щасливі разом" (1)
20:55 Т/с "Татусеві дочки" (1)
22:00 Парад порад�2
23:05 Т/с "Світлофор" (1)

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Доки папороть цвіте" (1)
11:00 Т/c "Моя велика родина" (1)
13:00 Т/c "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/c "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/c "Розлучення" (1)
21:10 Т/c "Карпов" (1)
22:10 Т/c "Слід" (1)
23:10 Тридцятирічні

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 "Доброго ранку, Украї�
но!"

"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 06:35, 07:30, 07:45 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
07:35 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:35 Д/ф "Генний конструк�

тор. Гентаври до столу"
10:05 Про головне
10:30 Ближче до народу
11:05 Ток�шоу "Віра. Надія.

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

батюк
12:50 Околиця
13:15 Х/ф "Холодне літо 53�

го"
15:00 Новини (із сурдопере�

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

тор
15:30 Погода
15:40 Х/ф "Синдикат�2" 
17:50 Погода
18:05 Шляхами України
18:30 After Live (За лаштунка�

ми Шустер�Live)
18:55 Футбол. Чемпіонат Ук�

раїни. Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (Донецьк) �
"Іллічівець" (Маріуполь)

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 "Не бреши мені � 3"
15:40 "Сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана"
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній квартал"
22:20 "Добрий вечір � 2"
23:25 Х/ф "Перетинаючи кор�

дон"
01:50 Х/ф "Проект Альфа" (2)

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 "Земський лікар" 
12:00 Новини
12:30 Т/с "Земський лікар" 
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
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"

02:30 Х/ф "Термінал"

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 кур�

санти" 
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"
13:25 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"
14:30 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
15:35 У ТЕТа тато!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"
18:50 БарДак
19:55 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"
21:25 Альо, директор?!
22:15 Слава зі Славєком Сла�

віним
22:40 Вайфайтери
23:05 Надто грубо для Ю�

туб'а

23:30 Т/с "Загублена" (2)
00:25 Дурнєв + 1

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

Стогнієм
10:05 Т/с "Опери"
12:30 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
15:30 Т/с "Надзвичайна ситу�

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

Стогнієм
20:15 Т/с "Надзвичайна ситу�

ація"
21:20 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
00:10 Факти. Підсумки дня

05:25 Х/ф "Здрастуй і про�

щавай" (1)
06:55 Х/ф "Лабіринти кохан�

ня"
08:55 Х/ф "Холодне серце"

(1)
17:45 "Вiкна�Новини"
17:55 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію" (1)
20:00 "Національне талант�

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

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

05:55 Очевидець. Найшоку�
юче відео

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшоку�

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

ливою" (1)
09:55 Т/с "Вороніни" (1)
13:20 Kids' Time
13:20 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
14:20 Kids' Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі" (1)
15:50 Teen Time

15:55 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Не родись врод�

ливою" (1)
17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с "Щасливі разом"

(1)
20:55 Т/с "Татусеві дочки"

(1)
22:00 Україна чудес�2
23:00 Т/с "Світлофор" (1)
00:05 Т/с "Звабливі та віль�

ні" (1)

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

07:00 Ранок з "Україною"
09:25 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Доки папороть

цвіте" (1)
13:00 Т/c "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/c "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
20:00 Т/c "Розлучення" (1)
22:15 Т/c "Інтерни" (1)
23:00 Х/ф "Стій! Або моя ма�

туся стрілятиме" (1)
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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
09:50 Школа юного супера�

гента
10:05 Шустер�Live
12:20 After Live (За лаштун�

ками Шустер�Live)
12:45 Погода
12:50 Ближче до народу
13:25 Зелений коридор
13:40 Погода
13:45 Концерт до Дня Чор�

номорського флоту
15:45 В гостях у Д. Гордона
16:40 Погода
16:50 Жарт з гуртом ЕКС�

ББ
17:45 Золотий гусак
18:15 Світ атома
18:40 Концерт "Мамо, вічна

і кохана"
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня

21:20 Кабмін: подія тижня
21:30 КВК. Кубок Прези�

дента. Другий півфі�
нал

22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

23:00 КВК. Кубок Прези�
дента. Другий півфі�
нал 

ТРК "ЕРА"
23:45 Особливий погляд
00:00 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 "Світ навиворіт � 2. Ін�

дія"
12:15 Х/ф "Тернер і Гуч" (1)
14:25 Х/ф "Модна матуся"

(1)
17:10 "Вечірній квартал"
19:30 ТСН
20:15 "Операція краса � 2"
22:00 Х/ф "Клуб щастя" (2)
00:05 Х/ф "Орел і реш�

ка" (1)

07:55 "Позаочі"
08:55 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:50 "Сімейний пес"
11:55 Т/с "Земський лікар" 
20:00 "Подробиці"
20:40 "Вечірній квартал"
22:35 Х/ф "Настоятель � 2"
00:40 Х/ф "Коматозники" (2)

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
09:40 М/с "Чорний плащ"
10:40 Дикі та смішні
11:05 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?"
11:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
12:10 ТЕТ
12:50 Т/с "Моя прекрасна

няня"
13:55 Містер Трололо
14:45 Х/ф "Ханна Монтана"

16:45 Х/ф "Шпигун по су�
сідству"

18:45 Х/ф "Тварина"
20:30 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:35 Даєш молодь!
22:00 Альо, директор?!
23:00 Слава зі Славєком

Славіним
23:05 Х/ф "Лепрекон" (2)

06:15 Інший футбол
06:40 Козирне життя
07:25 Останній герой�2
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питання
11:45 Спорт
11:50 Екстрений виклик
12:55 Несекретні файли
13:55 Дивитися всім!
15:05 Х/ф "Конан�руйнів�

ник" 
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Термінатор"
21:20 Х/ф "Термінатор�2.

Судний день" 
01:05 Наша Russia

05:25 "Наші улюблені

мультфільми" (1)
06:15 Х/ф "Людина нізвід�

ки" (1)
07:45 "Караоке на Майда�

ні"
08:50 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:10 "Зважені та щасливі

� 2"
15:05 "Національне талан�

т�шоу "Танцюють всі!�
5"

19:00 "Х�Фактор � 3"
00:30 Х/ф "Іван Васильо�

вич змінює професію"
(1)

07:15 Зроби мені смішно
09:00 М/с "Кунг�фу Панда.

Дивовижні легенди"
(1)

09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�
дагаскару" (1)

10:00 Готов
11:00 Наші в Раші
12:00 ФБР :)
13:00 Весілля буде по�мо�

єму!
14:00 Даєш молодь
14:50 ШоумаSтгоуон
17:55 Україна чудес�2

19:00 М/ф "Ронал Варвар"
(2)

21:00 Х/ф "Практична ма�
гія" (1)

23:00 Х/ф "Зміїний політ"
(2)

01:10 Спортрепортер

07:00 М/ф
08:35 М/ф "Казки Ганса

Крістіана Андерсена"
09:00 М/с "Пригоди вед�

медиків Гаммі"
10:00 М/ф
10:15 М/ф "Олівер і компа�

нія"
12:00 Х/ф "Підкорювачі ча�

су"
13:50 "Подаруй собі жит�

тя"
15:00 Х/ф "Гроші для донь�

ки"
17:05 Т/с "А щастя десь

поряд"
19:00 "КВН� 2012"
21:40 Т/с "Надприродне"

(2)
00:10 Т/с "Корабель"

06:00 "Легенди бандит�

ського Києва"
07:15 Т/с "Прямуючи на

південь" (1)
09:10 Х/ф "Фатальна схо�

жість"
11:30 "Речовий доказ".

Мисливці на емігран�
тів

12:00 "Головний свідок"
12:55 Х/ф "Пастка"
15:00 Т/с "Угро � 3"
19:00 Т/с "Кулінар"
23:00 "Головний свідок"
23:55 "Випадковий свідок"
00:20 Х/ф "До смерті" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Ранок з "Україною"
09:00 На валізах
10:00 Додому на свята
11:00 Т/c "Інтерни" (1)
12:10 Т/c "Дорожній пат�

руль � 11" (1)
13:10 Х/ф "Варенька" (1)
15:10 Т/c "Варенька. Вип�

робування кохання"
(1)

19:00 Події
19:20 Т/c "Варенька. Всу�

переч долі" (1)
23:30 Х/ф "Антиснайпер" (2)
01:30 Х/ф "Дракула" (2)
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5 жовтня 2012 року

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:10, 08:20 По�

года
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

смішніший
09:30 Золотий гусак
09:55 Крок до зірок
10:35 Країну � народові!
11:00 Ближче до народу
11:30 Один на один. Н.

Королевська � С.
Шустер

12:45 Караоке для до�
рослих

13:35 Шеф�кухар країни
14:25 Хто в домі хазяїн?
14:45 Маю честь запро�

сити
15:30 Погода
15:35 Діловий світ. Тиж�

день
16:10 КВК. Кубок Прези�

дента. Другий півфі�
нал

18:20 Бенефіс Г. Вєтро�
ва

20:40 Головний аргу�
мент

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня

21:35 Точка зору
21:55 Фольк�music
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський вик�

лик
23:50 Кролевецькі руш�

ники
00:30 Ексклюзивне ін�

терв'ю

06:00 "Веселка" (1)
07:45 М/ф (1)
08:05 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�за�

бава"
10:20 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)
11:10 "Кулінарна акаде�

мія. Юлія Висоцька"
11:35 "Чотири весілля � 2"
13:05 Х/ф "П'ятдесят пер�

ших поцілунків" (1)
15:05 Х/ф "Шанхайські

лицарі" (1)
17:35 Х/ф "Мексикан�

ський вояж Степа�
новича"

19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Мій зможе � 2"
22:15 "Світське життя"
23:30 "ТСН�тиждень"
00:15 Х/ф "Останній кі�

носеанс" (2)

06:55 М/с "Вінкс"

08:20 "Глянець"
09:20 "Школа доктора

Комаровського"
09:55 "Неділя з "Кварта�

лом"
11:00 "Свати біля плити"
11:25 Х/ф "Пірати ХХ

століття"
13:20 Х/ф "Водій для Ві�

ри"
16:00 "Вечірній квартал"
17:55 Х/ф "Коханню всі

віки..."
20:00 "Подробиці тиж�

ня"
21:00 Х/ф "Закоханий і

беззбройний"
23:00 "Що? Де? Коли?"
00:15 Х/ф "Пограбуван�

ня по�італійськи"

06:00 М/с "Перчинка
Енн"

06:20 М/с "Перерва"
06:45 ТЕТ
07:10 М/с "Лунтік"
07:35 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:40 М/с "Чорний

плащ"
10:40 М/ф "Незнайка на

Місяці"
10:55 М/ф "Барток пре�

чудовий"
12:30 Х/ф "Помста дру�

жок"
14:10 Містер Трололо
15:00 FAQ. Як зняти дів�

чину і т.д.

15:10 Х/ф "Шпигун по
сусідству"

17:10 Х/ф "Тварина"
19:00 Альо, директор?!
20:00 Одна за всіх
20:40 Т/с "Зайцев +1"

(2)
21:40 Даєш молодь!
22:45 Слава зі Славєком

Славіним
22:50 Х/ф "Жара" (2)
00:45 Дурнєв + 1

06:05 Світанок
06:55 Квартирне питан�

ня
07:50 Анекдоти по�укра�

їнськи
08:30 Дача
09:20 Дивитися всім!
10:20 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Х/ф "Конан�руй�

нівник" 
15:00 Х/ф "Термінатор�

2. Судний день" 
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:45 Останній герой�2

21:05 Х/ф "Термінатор�
4. Нехай прийде
спаситель" (2)

23:55 Наша Russia
00:55 Х/ф "Термінатор" 

04:50 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

05:30 Х/ф "Максим Пе�
репелиця" (1)

07:00 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

07:10 "Їмо вдома"
08:30 "Караоке на Май�

дані"
09:35 "МайстерШеф � 2"
13:30 "Х�Фактор � 3"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Апокаліпсис"
21:55 Х/ф "Спокута" (1)
00:00 Х/ф "Психопат�

ка"(2)

06:10 Т/с "Останній
акорд" (1)

06:55 Зроби мені сміш�
но

07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у ліка�

ря
08:25 Зроби мені сміш�

но
09:15 М/с "Кунг�фу Пан�

да. Дивовижні ле�
генди" (1)

09:55 М/с "Пінгвіни з
Мадагаскару" (1)

10:15 Шоу Кулі
11:15 Недільний офіс
12:15 Парад порад�2
13:25 Ближче до тіла
14:30 Т/с "Щасливі ра�

зом" (1)
15:35 Х/ф "Практична

магія" (1)
18:00 М/ф "Ронал Вар�

вар" (2)
20:00 ШоумаSтгоуон
22:05 Х/ф "Помста пух�

настих" (1)
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Едді" (1)

07:00 М/ф
07:30 М/ф "Олівер і

компанія"
09:00 М/с "Пригоди

ведмедиків Гаммі"
10:00 М/ф
10:20 Х/ф "Підкорювачі

часу"
12:20 Х/ф "Пес�чемпі�

он"
14:10 "Дім на заздрість

усім"
15:10 Т/с "А щастя десь

поряд"
19:00 "КВН� 2012"
21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:10 Х/ф "Король вечі�

рок � 3" (3)

06:40 Т/с "...І була вій�
на"

09:10 Х/ф "Перший піс�
ля Бога"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Проклята
цілина

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Т/с "Розкол"
15:00 Т/с "Кулінар"
19:00 Т/с "Каменська �

5"
23:00 Х/ф "Я � лялька"

(3)
01:10 Х/ф "Скайлайн" (2)

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф "Стій! Або

моя матуся стріля�
тиме" (1)

09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрана
11:00 Кращий кухар на

селі
12:00 Т/c "Дорожній па�

труль � 11" (1)
13:00 Т/c "Злочин буде

розкрито" (1)
15:00 Т/c "Інтерни" (1)
16:00 Т/c "Доки папо�

роть цвіте" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/c "Доки папо�

роть цвіте" (1)
20:30 Т/c "Інтерни" (1)
22:20 Ток�шоу "Великий

футбол"
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НА РОБОТУ ДО ДНЗ № 2 ТА ДНЗ № 4

ПОТРІБНІ 

МЕДИЧНІ СЕСТРИ.
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

4�12�54, 3�62�32. 

K1

НТН

Бетті живе в Нью�Йорку й абсо�

лютно не вірить у романтику.

Але одного разу її молодша сес�

тра запрошує Бетті на своє ве�

сілля � у стародавньому палаці

в самому серці вічного міста,

Рима. І саме навпроти виявля�

ється легендарний Fantana

D`Amore � фонтан, куди туристи

із усього світу кидають монет�

ки, загадуючи удачу в коханні.

Відчайдушна дівчина викрадає з фонтана кілька

монет, але вона не знає, що через стародавню

магію власники цих монеток перетворюються на її

запеклих прихильників, які підуть за нею через

океан, наполегливо пропонуючи руку й серце.

Чи зуміє Бетті позбутися від настирливих шану�

вальників і знайти своє справжнє кохання?

“Одного разу в Римі”, 
1+1, понеділок, 21�30

Доктор Зло Мріє про світо�

ве панування. Зло відправля�

ється назад у свінгуючі 60�і,

щоб викрасти "моджо" плей�

боя і суперагента Остіна Пау�

ерса � талісман, що гарантує

йому успіх у жінок. Смер�

тельна сутичка неминуча.

Остін кидається в погоню

за своїм ворогом, щоб разом

зі звабною помічницею Фелі�

цією Трахвелл урятувати

світ, повернути свою гіпер�

сексуальність й…встигнути

додому саме до чаю…

"Остін Пауерс: Шпигун, який мене спокусив" 
Інтер, четвер, 00�40

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Ідеальна картина в жанрі фентезі

з мечами, чарівниками й чаклуна�

ми. Сюжет дуже простий. Королева

наймає Конана супроводжувати юну

принцесу в далекий замок, де пере�

буває дорогоцінний камінь, здатний

визволити могутні й таємничі сили.

Підступна королева наказала сво�

єму воїнові вбити Конана, коли зав�

дання буде виконано, і повернути

додому принцесу, не порушивши її невинності, щоб мож�

на було принести її в жертву. На шляху група сходиться із

чорношкірою войовницею. Довгонога дикунка здатна

одна покласти безліч ворогів…

"Конан�руйнівник",
ICTV, неділя, 12�30

Капітан Во�

лодимир Чайка

виявляє в ра�

дянських тери�

торіальних во�

дах установле�

ні західними

розвідслужба�

ми радіобуї й

зазнає нападу.

Відбивши во�

рога, екіпаж

благополучно

доставляє ра�

діобуй на борт

корабля…

"Проект Альфа",
1+1, четвер, 23�00

2018 рік. Джон Коннор � лю�

дина, чия доля � очолити Опір

електронному мозку Скайнет й

армії Термінаторів. Але в май�

бутнє вклинюється таємничий

Маркус Райт: незнайомець, чиї

останні спогади малюють ка�

меру смертників. Коннор пови�

нен зрозуміти, хто такий Мар�

кус � посланець майбутнього чи

той, хто врятувався з минулого. І на тлі підготовки

Скайнетом вирішального удару, Коннор і Райт від�

правляються в подорож, що приводить їх у саме сер�

це операційної системи, що збунтувалася, де відкри�

вається жахлива таємниця, що криється за потенцій�

ним знищенням людства.

"Термінатор: Та прийде рятівник",
ICTV, неділя,  21�05

Під час німецької окупації біло�

руський учитель Алесь Мороз не

кидає своїх підопічних, виховуючи

в них волю й мужність. Один раз

учні, ослухавшись свого вчителя,

вирішують помститися за своїх

батьків. У результаті невдалого за�

маху на фашистських прихвоснів

діти опиняються в полоні. Не знай�

шовши підтримки у партизанів,

Алесь вирішує розділити долю

своїх учнів і здається ворогові, що

після війни розцінюють як зрад�

ництво. До Дня Перемоги чудом

дожив лише один його учень � Павло Миклашевич. Продов�

живши справу вчителя, Павло присвячує своє життя віднов�

ленню доброго імені Алеся Мороза.

"Обеліск",
Перший національний, вівторок, 13�20



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПЕРЕДАЧУ

В ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ, А САМЕ:

З метою приведення тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових
територій до економічно обґрунтованих витрат,
враховуючи звернення комунального підпри�
ємства "Боярське ГВУЖКГ", загальних зборів
мешканців будинків 1А та 1Б по вул. Комсо�
мольців 20�х років від 3 березня 2012 р. № 4 ,
відповідно до ст. 28 Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Україні", ст. 7 Закону Ук�
раїни "Про житлово�комунальні послуги", пос�
танови Кабінету Міністрів України від 20 травня
2009 р. № 529 "Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій і
Типового договору про надання послуг з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій", � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Коригування тарифу за адресою:
вул. Комсомольців 20�х років 1А та 1Б в м. Бо�
ярка на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій провести відповід�
но до протоколу громадських слухань від 3 бе�
резня 2012 р.

2. Встановити за адресою: вул. Комсо�
мольців 20�х років 1А та 1Б в м. Боярка з мо�
менту оприлюднення в засобах масової
інформації, нові тарифи на послуги з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій, що надаються КП "Боярське

ГВУЖКГ", згідно з додатком.
3. Складати акти виконаних послуг (робіт) з

утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій окремо за кожним будинком за по�
годженням його з представником будинку згід�
но з додатком.

4. Проводити нарахування споживачам за
фактично надані послуги (роботи) з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій
до 05 числа місяця, що настає за розрахунко�
вим. У разі ненадання послуг або надання їх не
в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якіс�
них показників від нормативних, проводити пе�
рерахунок розміру плати на підставі актів�пре�
тензій.

5. Інформувати щомісячно споживачів про
фактичну вартість послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій в пові�
домленнях (квитанціях) на оплату за надані
послуги.

6. Укласти договори на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій з
власниками житлових будинків (гуртожитків),
власниками (наймачами) квартир (житлового
приміщення в гуртожитку), власниками (орен�
дарями) нежитлового приміщення у житловому
будинку (гуртожитку) в місячний термін відпо�
відно до Типового договору.

7. Оформити до 1 січня 2013 року для спожи�
вачів інформаційні стенди в кожному житлово�
му будинку про перелік, порядок, періодичність

і вартість надання послуг, умови договору.
8. Провести комплекс заходів щодо змен�

шення величини собівартості надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій та приведення її до розміру встанов�
леного тарифу.

9. КП "Боярське ГВУЖКГ" провести роз'яс�
нювальну роботу через засоби масової інфор�
мації щодо умов та порядку призначення насе�
ленню субсидій для відшкодування витрат на
оплату послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.

10. Зобов'язати начальника КП "Боярське
ГВУЖКГ" своєчасно надавати пропозиції
міськвиконкому щодо коригування складових
витрат тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій відпо�
відно вимог постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 20 травня 2009 р. № 529 "Про затвер�
дження Порядку формування тарифів на пос�
луги з утримання будинків і споруд та прибу�
динкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій".

11. КП "Боярське ГВУЖКГ" через засоби ма�
сової інформації довести до відома споживачів
послуг це рішення.

12. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на заступника міського голови Дави�
денка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

ООООффффііііццццііііййййнннноооо ¡ÓˇÍ‡
������������������������ 99995 жовтня 2012 року

УКР ГУМВС України в м. Києві за вчинення із застосуванням
вогнепальної зброї вбивства трьох осіб та поранення однієї, що
відбулося 26.09.2012 о 15�00 в ТРЦ "КАРАВАН" по вул. Луговій, 12 в
місті Києві, розшукується зображений на фото 

Мазурок Ярослав Теодозійович
13.06.1974 року народження

Прикмети злочинця: на вигляд 35�40 років,  зріст 180�185
см, волосся русяве коротке, спортивної статури, одягнений в
зелену куртку, сіро�голубі джинси, чорні туфлі. 

При собі може мати вогнепальну зброю! 
У разі отримання будь�якої інформації повідомляти за

телефонами: 
278�36�83, 271�97�31, 271�90�96, 097�676�23�22, 097�676�

17�16 або 102. 

Конфіденційність та грошова винагорода 
в розмірі 100 000 гривень гарантується

Як свідчить аналіз аварійності при використанні
газу в побуті, більшість надзвичайних ситуацій, не�
щасних випадків та пожеж відбувається саме через
несанкціоноване втручання власників газового об�
ладнання в роботу системи; самовільне втручання
абонентів у систему газопостачання, конструкцію
газових приладів, систему димовідведення та вен�
тиляції; порушення абонентами умов безпечної
експлуатації газових приладів; несправність та не�
відповідність вимогам нормативних актів систем
димовідведення та вентиляції; неякісне, несвоєчас�
не технічне обслуговування газового обладнання, у
тому числі автоматики безпеки газових приладів.
Разом з тим, всім власникам газового обладнання
необхідно пам'ятати, що його використання
пов'язане з підвищеною вибухопожежонебезпе�
кою. 

При наявності в приміщенні запаху газу слід:
� закрити головний кран на газопроводі та прила�

дах; 
� провітрити приміщення;
� не вмикати та не вимикати електроприладів; 
� не запалювати відкритого вогню;
� викликати аварійну службу за телефоном 104
Забороняється застосовувати вогонь для виявлен�

ня витікання газу.
Не дозволяйте користуватися газифікованими при�

ладами дітям. Виходячи з квартири, не залишайте
включеними газові прилади. При появі запаху газу в
підвалах, під'їздах та на сходових клітках негайно вик�
ликайте аварійну службу за телефоном 104.

Категорично забороняється:

� Допускати до користування газовими приладами і
газобалонними установками дітей дошкільного віку, а
також осіб, які не пройшли інструктаж і не знають пра�
вил користування газовими приладами.

� Самовільно переставляти газові прилади, а також
здійснювати реконструкцію приміщень, де встанов�
лені газові прилади.

� Вносити зміни в конструкцію газових приладів.
� Відключати автоматику безпеки та регулювання.

Користуватися газом при несправності газових при�
ладів, автоматики, арматури і газових балонів.

� Користуватися газом при порушенні щільності
кладки, штукатурки газифікованих печей та димохо�
дів.

� Залишати працюючі газові прилади без нагляду.
� Прив'язувати до газопроводів мотузки та наванта�

жувати газопроводи.
� Використовувати газ та газові прилади не за приз�

наченням. Користуватися газовими плитами для обіг�
ріву приміщень.

� Використовувати для сну і відпочинку приміщен�
ня, де встановлені газові прилади.

Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та
життя своїх близьких! Дотримуйтеся правил 

безпеки життєдіяльності, привчайте до цього 
дітей! Пам'ятайте: ваше життя � у ваших руках,
намагайтеся зробити все, щоб зберегти його.

Начальник 11�ПДПЧ м. Боярка
капітан служби ЦЗ М. О. Осипенко,

ДІТБ у Києво�Святошинському районі

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЄВО�СВЯ�
ТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

1. головний спеціаліст відділу обліку надходження пла�
тежів � 1;
2. головний спеціаліст відділу виконання бюджету, бух�
галтерського обліку та контролю за використанням
коштів � 1.

Вимоги до кандидатів: освіта повна вища (юридична,еконо�
мічна), стаж в органах державної влади 3 роки або стаж роботи
за фахом в інших сферах не менше 5 років, знання ПК.

Термін подання документів для участі в конкурсі � 30 календар�
них днів з дня оголошення конкурсу.

ЗАПРОШЕННЯ НА СЛУЖБУ

Києво�Святошинський районний відділ ГУМВС України
в Київській області запрошує на службу на посаду інспек�
тора патрульної служби міліції громадян України віком до
25 років, які мають повну загальну середню освіту, від�
служили в Збройних силах України і за станом здоров'я
придатні до служби в органах внутрішніх справ.

Також районний відділ міліції запрошує на сезонну ро�
боту опалювачів котельні віком від 25 до 60 років. Режим
роботи доба через дві доби. Заробітна платня 1500
грн/міс.

Для ознайомлення з умовами проходження служби та для
отримання детальної інформації з питань працевлаштування
можна ознайомитись у відділі кадрів Києво�Святошинського
РВ ГУМВС України в Київській області, який знаходиться за ад�
ресою:

м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, каб. 404.

Контактні телефони: 401�60�88; 097�273�33�36.

����� �����	 !

������ ������
� 
��� 	��������

� �������� ���������!

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВО �

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 18 вересня 2012 року № 87/1

Про призначення Виконавця робіт

Керуючись ст. 30 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" з метою забезпечення меш�
канцям м. Боярка по вул. Шевченка
84, 86 та Франка, 102 викачки сто�
ків, �

ВИКОНКОМ

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Призначити КП " Боярка�Во�
доканал" виконавцем робіт з на�
дання цих послуг мешканцям вка�
заних будинків.

2. Встановити вартість викачки
та очистки 1 м3 стоків з вигрібних
ям цих будинків в розмірі 33 грн 68
коп.

3. Об'єм викачки стоків для опла�
ти послуг на 1 людину визначити з
огляду на об'єм використаної води.

4. Зобов'язати КП "Боярка�Во�
доканал" укласти із мешканцями
вказаних будинків договори на на�
дання цієї послуги.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

Від 7 серпня 2012 року № 72/1
м. Боярка 

ПРО КОРИГУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, ЩО НАДАЮТЬСЯ
КП "БОЯРСЬКЕ ГВУЖКГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОМСОМОЛЬЦІВ 20�Х РОКІВ 1А ТА 1Б В М. БОЯРКА 

Стартова ціна за приміщення за
орендною ставкою 15% (склад)
складає � 333,04 грн на місяць

Конкурс проводиться за таких
умов використання об'єктів:

• пропозиції щодо збільшення
розміру орендної плати у порівнян�
ні з визначеним незалежною оцін�
кою стартовим розміром орендної
плати;

• ефективність використання
об'єктуа оренди за цільовим приз�
наченням;

• дотримання вимог експлуатації
об'єкта, в т. ч. екологічних, санітар�
но�епідеміологічних, протипожеж�
них норм;

• проведення капітального ре�
монту (реконструкція, модерніза�
ція) орендованих основних фондів
(у разі необхідності);

• оплати вартості незалежної
оцінки або відшкодування витрат
на її виконання одним із учасників
конкурсу.

Кінцевий строк прийняття про�
позицій від претендентів � 25 жов�
тня. 

Для участі в конкурсі учасник
конкурсу подає на розгляд конкур�
сної комісії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій зазнача�
ється найменування особи, місце
знаходження (юридична адреса),
вид діяльності, контактний теле�
фон;

до заяви додаються:
а) для юридичних осіб:
� належним чином засвідчені ко�

пії установчих документів;
� документи, що посвідчують

повноваження представника юри�
дичної особи;

� відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника кон�
курсу з урахуванням дебіторської
та кредиторської заборгованостей;

� довідка про те, що проти нього
не порушено справу про бан�
крутство.

б) для фізичних осіб:

� копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або на�
лежним чином оформлену довіре�
ність, видану представнику фізич�
ної особи;

� копію свідоцтво про реєстра�
цію фізичної особи як суб'єкта під�
приємницької діяльності;

Усі учасники конкурсу подають
зобов'язання (пропозиції) щодо ви�
конання умов конкурсу, зобов'язан�
ня (пропозиції) щодо забезпечення
сплати орендної плати та додаткові
зобов'язання щодо експлуатації
об'єкта, платіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 30 жов�
тня 2012 р. об 11�00 год. в примі�
щенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися до 
фінансово�економічного відділу 
міськвиконкому ( каб. № 10), 

м . Боярка, вул. Білогородська, 13.
Тел. 41�550, 

головний спеціаліст 
з економічних питань 

Петруха Оксана Анатоліївна.

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

1. Приміщення  за адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101 170,7 кв. м



Враховуючи те, що на зліт при�
були учасники різних вікових кате�
горій, змагання проводилися у
двох підгрупах. Що ж до програми
змагань, то вона складалася з двох
етапів � спортивної і конкурсної.

Спортивна програма включала
в себе такі етапи: туристична сму�
га (яка об'єднала в собі гірський і
пішохідний туризм), водний ту�
ризм, спортивне орієнтування та
в'язання вузлів. Конкурсна прог�
рама складалася з конкурсу на
кращий табір, кострових, грибни�
ків, художньої самодіяльності та
домбайського футболу. Незмін�
ним організатором зльоту став
Віктор Мостіпан. 

В осінньому турзльоті�2012
взяли участь 9 команд�учасниць: 5
команд ("Шипи", "Партизани",
"Сокс", "Човник" та "Спарта") у
класі А (дорослі) та 4 команди
("Патріот", "Тінейджер", "Екстри�
мали" та "Річковик") у класі Б �
"юніори". Що ж до сумарної кіль�
кості учасників зльоту, то вона
"зашкалила" за 200 чоловік! Лише
членів команд, які "заявилися" до
участі � 180 (разом із запасними
та підрозділами забезпечення)! А
ще � групи підтримки, судейський
табір, глядачі, гості... 

Традиційне закінчення зльоту �
нагородження переможців. Вони
були на кожному етапі.

І місце з водного туризму взяв
київський "Річковик". У в'язанні ту�
ристичних вузлів та в спортивно�
му орієнтуванні кращими стали
боярські "Партизани". У конкурсі
грибників та кострових І місце взя�
ла команда "Тінейджер". Тобто,
практично кожна команда вияви�
лася найкращою в тому чи іншому
етапі.

Що ж до найголовніших пере�
можців, то за сумою набраних ба�
лів,  в класі А (дорослі) перемогла
команда "Спарта", набравши
125,9 бали. В класі Б (юніори) пе�
ремогла команда "Патріот" з кіль�
кістю балів 125,5. Відтак різниця
між кращими командними показ�
никами групи А та групи Б � всього
4 бали!

Особливо відзначилася коман�
да Навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військового лі�
цею ім. І. Богуна (начальник �

підполковний Олександр
Бондаренко) "Спарта" у складі лі�
цеїстів�другокурсників Дмитра
Кравчука, Івана Марценюка, Пав�
ла Бондаря, Артура Лисенка та
Дмитра Камілова під керівниц�
твом капітана команда � команди�
ра І взводу 7 роти майора Вадима
Білана. Хоча ліцеїстам�богунівцям
всього по 13�14 років, вони кинули
виклик дорослим туристам і… пе�
ремогли! У чому ж секрет такої
блискучої перемоги?

� По�перше, у тому, що наш нав�
чальний заклад � з посиленою фі�
зичною підготовкою, � відкриває
"таємниці" майор Вадим Білан. � А
по�друге, в підготовці саме до цьо�
го зльоту. Справа в тому, що рівно
за тиждень ось тут, на Високому
Березі, ми провели наші "внутріш�
ні" туристичні змагання, в яких взя�
ли участь лише дві команди � наша
та команда дівчаток зі школи "Ле�
ді". Відтак тренування в умовах,
максимально наближених до "бо�
йових" (із ночівлею в наметах, з

проходженням туристичної смуги,
з відпрацюванням правильного
в'язання туристичних вузлів тощо)
виявилося недаремним й стало
запорукою нашої перемоги.

� А що найбільше запам'ятало�
ся? � запитую вже хлопчаків�ліце�
їстів.

� Гірський етап! � дружно відпо�
відають хлопці. А Дмитро Камілов
пояснює: «Наша команда на цьо�
му етапі стартувала вже в сутінках.
По мотузці спустилися на той бе�
рег, а от назад річку довелося
форсувати вбрід».

� У повній темряві � та в холодну
воду?! � жахаюся.

� Так! � завзято сяють очима
хлопчаки. "Десант � вперед!" � і…
вперед! Місцями � з головою! А по�
тім � на гору, ковзаючись по піща�
ному схилу! Відчуваючи, що попе�
реду � тільки перемога!.. А знаєте,
як приємно після всього біля багат�
тя сушитися, знову й знову прига�
дуючи всі моменти прожитого дня?

Дійсно, що таке мокрі штани в
порівнянні зі званням чемпіонів�
переможців? Не більше ніж кур�
йозна деталь, яку згадуватимуть
ще довго�довго… Чи не так?         

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Традиційно подібні турніри
організовують друзі, які про�
довжують справу свого то�
вариша. І цей турнір не став
винятком. Адже його органі�
заторами стали ті шість ко�
манд, які й взяли участь у
турнірі. Це � 4 боярські ко�
манди ("Фаворит", "Про�
мел", "Ветерани" та команда
ДЮСШ), а також команда з
Глевахи та гість турніру � ко�
манда з Прилук. А якщо поі�
менно, то до оргкомітету
турніру увійшли Ігор Дави�

дов з Глевахи та боярчани
Олександр Красножон, Лев
Торосян і Павло Барков. 

Що ж, крім волейболу,
об'єднує цих різних за віком
та місцем проживання лю�
дей? Розповідає один із ор�
ганізаторів турніру Павло
Барков:

� Павло Леонідович був
великим прихильником во�
лейболу і просто хорошою
людиною. Родом із Бахмача
Чернігівської області. Саме
там він вперше вийшов на
волейбольний майданчик,
саме з рідного міста почало�
ся його захоплення цим ви�
дом спорту. Потім � навчан�
ня в Київському сільськогос�
подарському університеті й
зростання як волейболіста.
За свою волейбольну
кар'єру Павло Андріяко грав
за різні команди, в тому чис�
лі � за три боярських та ко�
манду Глевахи. Тому й не
дивно, що мав багато друзів.
Представники молодшого

покоління волейбо�
лістів знають його як
друга своїх батьків та
старших товаришів,
а також як тренера.
Тому на нашу пропо�
зицію щодо органі�
зації цього турніру
відгукнулися всі без
винятку.

� В чому особли�
вість цього турніру?

� Надзвичайно ду�
шевна атмосфера,
сильна й цікава, але
дуже коректна гра. А

ще � пунктуальність: чи не
вперше ми почали грати
точно о 10.00. Адже запіз�
нення на початок означало б
неповагу до пам'яті Павла
Андріяко, а цього жоден із
учасників навіть припустити
не міг.

� Звісно, й шановні гості

були?

� Ви дуже точно сказали, �
жвавішає мій співрозмов�
ник. � Дійсно, на нашому
турнірі були присутні саме
наші дорогі гості. Це � дру�
жина Павла Леонідовича
Інна Андріяко та двоє його
синів � Стас та Іван. А ще �
його рідна сестра Наташа з
родиною… 

Як і в кожному змаганні,
були на цьому турнірі пере�
можці. І місце в нелегкій бо�
ротьбі виборов боярський
"Промел", ІІ � команда
м. Прилуки, ІІІ � боярський
"Фаворит". Кожна з трьох
команд�фіналістів отримала
по кубку, а кожний учасник

змагань � грамоти та медалі.
Також пам'ятні призи отри�
мали рідні Павла Леонідови�
ча Андріяко.

� Чи були якісь несподі�

ванки? � запитую наостанок. 
� Та начебто ні… � розмір�

ковує вголос мій співроз�
мовник. � Адже ми дуже доб�
ре знаємо один одного, пос�
тійно зустрічаємося на май�
данчику, відтак добре знайо�
мі з манерою гри кожної ко�
манди й знаємо, хто чого
вартий… Хоча… Вперше в
Боярці команда Прилук по�
бувала саме на нашому тур�
нірі. Всі очікували від наших
гостей сильної цікавої гри, і
вони повністю виправдали
наші сподівання.

А по хвилі додає:
� Особливо мені хотілося б

відзначити медпрацівника
травматологічного відділен�
ня Боярської ЦРЛ Ірину
Олексійовець, яка здійсню�
вала медичне забезпечення
турніру й оперативно реагу�
вала на всі ті суто медичні
нюанси (типу розтягнень
зв'язок та забиття під час
падіння), які траплялися.

…Так в чому ж важливість
подібних спортивних захо�
дів? Вона очевидна: па�
м'ятати про своїх товаришів
і продовжувати справу їх�
нього життя � то, мабуть,
дійсно справа честі справ�
жніх чоловіків. Погоджуєте�
ся?

Радислав Кокодзей,

фото Богдана Басенка
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Олексій Васильович народився у 1925
році на Сумщині. Босоноге дитинство, ли�
холіття війни, знедолена юність. В школі
захоплювався малюванням. Навчання
зміг продовжити після тривалої служби в
армії. В 1950 році, після демобілізації
вступив до Київського училища приклад�
ного мистецтва, яке закінчив з відзнакою
у 1955 році. 

Більш ніж 30 років працював на Київ�
ській кіностудії імені Олександра Довжен�
ка спершу асистентом, а згодом художни�
ком комбінованих зйомок. Брав участь у
створенні таких кінострічок: "Киянка",
"Фортеця на колесах", "Лісова пісня",
"Дорогою ціною", "Вогнище безсмертя",
"Юнга зі шхуни "Колумб", "Туманність
Андромеди" та інших. Відмінник кінема�
тографії, брав участь у виставках на кінос�
тудії, в Республіканському будинку кіно.

Олексій Васильович все своє життя
присвятив створенню живописних поло�
тен. Потяг до прекрасного давав йому
наснагу передавати барви рідного краю.

Роботи художника демонструвалися на
різноманітних виставках, в тому числі і в
Боярському краєзнавчому музеї.

Його яскраві натюрморти та неповторні
пейзажні мотиви завжди радуватимуть
прихильників живопису. 

Колектив Боярського

краєзнавчого музею з

великим сумом сповіщає

про те, що  на  87 році

пішов з життя член

громадської організації  

"Боярське мистецьке

братство",  художник 

Бойко Олексій Васильович.
Своє співчуття родині висловлюють

Боярська міська рада 

та творча громада міста.  
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Вона була стрімкою і

блискучою, як атака десан�

тного підрозділу. І стала чи не

найяскравішою сторінкою

65�го зльоту м. Боярки зі

спортивного туризму, який

відбувся 5�7 жовтня на своє�

му традиційному місці прове�

дення � Високому Березі ріки

Ірпінь урочища Дзвонкове.

Втім, все по порядку… 
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Однією з давніх доб�

рих традицій боярських во�

лейболістів стало прове�

дення турнірів пам'яті. Зок�

рема, 30 вересня в примі�

щенні Боярської ДЮСШ

відбувся турнір пам'яті

Павла Леонідовича Андрі�

яко, який трагічно загинув

два роки тому в автомо�

більній катастрофі…   



16�18 жовтня
можна сіяти у
відкритий грунт
насіння щаве�
лю, а в теплицях
� огірки, помі�
дорни, перець,
баклажани та
інші овочі. 

22�24 та 26�29 жовтня �
безплідні дні.

Три останні дні другого мі�
сяця осені є гарними для по�
садки рослин та овочів у теп�
лицях та на підвіконнях. Спри�
ятливий час для пересаджу�
вання кімнатних рослин.

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
¡ÓˇÍ‡
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12 жовтня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Кіт у чоботях" (мультфільм) 

17�00   "Замбезія" (мультфільм) 

18�40  "Харакірі" (драма) 

21�00   "Прометей" (фантастика) 

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30  "Замбезія" (мультфільм) 

15�00   "Мадагаскар�3" (мультфільм) 

16�40  "Харакірі" (драма) 

19�00  "Месники" (фантастика) 

21�30  "Піраньї" (жахи)  

13 жовтня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Інгредієнти: 7 білків, 400 г цукру, 1 бан�
ка вареного згущеного молока, 150 г вер�
шкового масла, шоколадний бісквіт, 200 г
смаженого арахісу, шоколадна глазур.

Спосіб приготування:

Білки збити з цукром до стійких піків (цукор додавати не з початку, а десь з
середини збивання, додавати поступово). Зробити один корж діаметром 26
см.  Згущене молоко збити з маслом кімнатної температури. Випікати при
температурі 80–100 градусів 1–1,5 год. Головний секрет в приготуванні бе�
зе � весь посуд повинен бути сухим � без жодної краплі води. Горіхи подрібни�
ти качалкою не дуже дрібно. Спекти бісквіт. Якщо він у вас вийде сухий, то
просочіть його цукровим сиропом або компотом. Бісквіт остудити і розрізати
на дві половини вздовж. Змастити поверхню половиною крему, густо поси�
пати горіхами. Накрити коржем�безе, також змастити кремом і посипати го�
ріхами. Зверху покласти бісквітний корж, трохи придавити. Залити шоколад�
ною глазур'ю і посипати горіхами.
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номераРецепт 

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

А в чому ж їх незвичайність? Ма�
буть, у надзвичайно спокійній і при
цьому � дуже живій манері, в якій
виконана кожна робота. Лише
один приклад: на картині � зимовий
пейзаж, а сніг � як живий: іскрить�
ся, переливається, виграє! І немов
не перед картиною стоїш, а біля
вікна, розкритого просто в зиму…

Хто ж він, цей художник�
чарівник, майсер пейзажно�
го живопису, який не пейза�
жі, а саме життя зумів пере�
нести на свої полотна?

Народився Володимир
Петрович у 1936 році в Мон�
голії, в сім'ї емігрантів. Бать�
ки � Петро Григорович та
Марія Андріївна � опинилися
в Монголії в зв'язку з тим,
що дід художника � Григорій
Ігумнов � був отаманом за�
байкальських козаків, в
зв'язку з чим і був репресо�
ваний в сталінські часи, а
його діти, також козаки, від
політичних переслідувань
змушені були виїхати в Мон�

голію разом з іншими козаками.
Батько працював теслярем, мати
була домогосподаркою. В родині
було семеро дітей.

В 17 років, після закінчення
школи, Володимир Петрович пе�
реїхав в Росію до старшого брата
та оселився в Красноярську. Після
армії вступив до політехнічного
інституту на автомобільно�дорож�
ний факультет. Саме тут познайо�
мився зі своєю майбутньою дру�
жиною, родина якої була евакуйо�
вана до Красноярська з Києва у
1941 році…  

З 1964 року Володимир Петро�
вич працював на заводі інжене�
ром�конструктором. А в 1969�му
зі своєю сім'єю переїхав до Украї�
ни, у м. Фастів Київської області. З
1981 року мешкає в Боярці. 

За час трудової діяльності пра�
цював на заводі ім. Артема: інже�
нером�конструктором, начальни�
ком конструкторського відділу, на�

чальником технічного відділу...
А у вільний час не переставав

малювати! Малюванням захоп�
лювався з дитинства. 

� А от на республіканську вис�
тавку, яка проходила в Києві в
1989 році, я потрапив виключно
завдяки… курйозу!

� Як то так? � дивуюся. 
� Одного разу я запросив на

свою виставку мистецтвознав�
ця, � розповідає Володимир
Петрович. � Прийшла пані Чер�
ногородова, подивилася… Спо�
добалося все! Тому й запросила
мене взяти участь в республі�
канській виставці аматорів. Я,
звісно, погодився. Відібрали
три роботи… і просто замучили

дзвінками: "Ви � професіонал, а
виставка � для аматорів!" Ледве
довів їм, що я � аматор живопису.
А прийшовши на виставку, своїх
робіт… не знайшов! Поки не пока�
зали, де вони висять � не бачив.
Чому? Тому що вони � спокійні, не�
нав'язливі…

Після цього роботи Володими�
ра Петровича поїхали на аналогіч�
ну виставку до Москви. 

Що ж до виставки у Боярському
краєзнавчому, то на ній представ�
лені роботи різних років. І мабуть,
саме в цьому � найбільша цінність
експозиції. Адже ця виставка �
своєрідний творчий звіт майстра.
Який має пробудити творчий вог�
ник і в наших душах. Адже залиши�
ти байдужим ці роботи не можуть
нікого. Відвідайте виставку � і ви
особисто переконаєтесь в цьому.

Радислав Кокодзей, 

фото автора. 

Ресторан  "Дальній кор�

дон", що знаходиться між

Бояркою та Петрівським,

запрошує на вечірку "Хелло�

він  у "Кордоні"", яка відбу�

деться  26 жовтня. На гостей

паті чекають цікаві конкур�

си, жива музика, караоке та

багато несподіваних сюр�

призів.  Єдиною умовою для

гостей вечірки є гарний нас�

трій та Хелловін дрес�код. 

Проведення тематичних вечі�
рок в "Дальньому кордоні" вже
стало доброю традицією. Не�
щодавно в закладі відбулося

дитяче свято, учасниками яко�
го стали аніматори та дотепні
ведучі. Вони  приготували для
маленьких відвідувачів багато
приємних сюрпризів. Усі учас�
ники дитячої вечірки отримали,
крім подарунків, безліч пози�
тивних емоцій. 

Сподіваємося, що  "Хелловін
паті" залишить для всіх її учас�
ників багато незабутніх вра�
жень. Тож беріть до "Дальнього
кордону" гарний настрій та
кращих друзів. Не пропустіть
найяскравішу вечірку цієї осе�
ні. 
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Час Назва

13�30 
"Попелюшка: Повний вперед!"

(мультфільм) 

15�00 "Замбезія" (мультфільм) 

16�40   "Мадагаскар�3" (мультфільм) 

18�30 "Прометей" (фантастика) 

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

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

15 жовтня � вихідний день 

городника Календар 
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12 жовтня у Бояр�
ському краєзнавчому му�
зеї закінчується виставка
картин боярського худож�
ника Володимира Петро�
вича Ігумнова. Тож у вас є
останній шанс (в усякому
разі, в цьому році) побачи�
ти ці незвичайні і надзви�
чайні роботи, які радували
боярчан і гостей міста
впродовж місяця в експо�
зиції нашого музею…



Із 13 жовтня спостерігати�
меться незначне зниження
температури. Особливо прохо�
лодно буде вночі. В нічний час
стовпчики термометра зупи�
няться на позначці + 3. Вдень
повітря прогріватиметься до 
+ 13�14 градусів. Така денна
температура буде характер�
ною й для наступних десяти
днів. 

З 16 жовтня синоптики прогнозують ко�
роткочасні дощі. Незначне підвищення тем�

ператури обіцяють лише після 23 жовтня.
Останній тиждень другого місяця осені буде
хмарним, але не дощовим. 

¡ÓˇÍ‡
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ОВЕН
Овнам доведеться вирішувати складне зав�
дання: залишатися на місці й задовольнятися
тим, що вони мають, або ризикнути й піти "у
вільне плавання". Зриватися з насидженого
місця має сенс тільки якщо у вас є залізобетон�
на гарантія, що вас із розкритими обіймами
вже чекають в іншому місці, а інакше ви втрати�
те звичний заробіток і нічого не отримаєте. Так
що перш, ніж щось зробити, подумайте, чим це
може обернутися.

ТЕЛЕЦЬ
Тельців чекає тісне ділове спілкування як зі ста�
рими, так і з новими діловими партнерами. Є
ймовірність різкої зміни діяльності або появи
додаткових джерел доходу. Однак будьте обе�
режніші з людьми, які тягнуть зі своїми рішен�
нями, не говорять нічого конкретного про стро�
ки або про оплату роботи. Можливі фальшиві
угоди, обман, підтасування фактів. 

БЛИЗНЮКИ
Близнюків чекає насичене світське або публіч�
не життя. Вам доведеться відвідувати різні за�
ходи, спілкуватися з діловими партнерами або
з людьми, які мають безпосереднє відношення
до вашої сфери діяльності. Також вам дове�
деться для себе вирішити, чим ви хочете зай�
матися найближчим часом. Спровокують це ці�
каві пропозиції, зроблені людьми, з якими ви
не дуже давно познайомилися. 

РАК
Ракам у жовтні буде складно пристосуватися
до якихось нововведень, особливо якщо вони
змусять представників цього знака ходити по
інстанціях, щось оформляти, про щось домов�
лятися або про щось просити. Проте, якщо не
хочете втратити те, що маєте, то це зробити
доведеться. 

ЛЕВ
Левів очікує "розплата" за все, що вони при�
мудрилися накоїти останнім часом. Причому
визнання й успіх будуть набагато більш оглуш�
ливими, ніж осуд за помилки. От тільки вам мо�
же вийти боком ваша недалекоглядність, тому
що доведеться терміново виконувати дані обі�
цянки. Випаде нагода вчитися чомусь новому.
І це буде не тільки цікаво, але й корисно з мате�
ріальної точки зору. 

ДІВА
Дівам в черговий раз доведеться боротися за
місце під сонцем. Деякі обставини їхнього жит�
тя зміняться настільки, що звичне існування
стане неможливим, і доведеться щось термі�
ново придумувати, міняти або від чогось поз�
буватися. Зміни прийдуть відразу в кілька сфер
вашого життя. І якщо ви знайдете підтримку
близьких людей, то все вирішите швидко й
безболісно, а якщо зіткнетеся з нерозумінням,
то труднощі помножаться.

ТЕРЕЗИ
Терезів очікує спілкування, що з якихось при�
чин принесе розчарування. Втім, ви винесете із
цієї ситуації важливий життєвий досвід, яким
ще не раз скористаєтеся у своїх цілях і для сво�
єї вигоди. Також вам доведеться терміново ви�
рішувати якісь фінансові питання � віддавати
борги, шукати додаткове джерело доходу або
рятувати свої заощадження. Є ймовірність гро�
шових втрат або з'явиться необхідність матері�
ально підтримати близьких. 

СКОРПІОН
Скорпіонів чекає досить насичене життя. Вони
будуть активно брати участь у всьому, що від�
бувається навколо них. Однак у якийсь момент
скажений ритм і швидка зміна подій настільки
стомлять представників цього знака, що вони
забажають взяти тайм�аут, скинувши частину
своїх обов'язків на інших людей. Можливий за�
непад сил. Підтримайте свій організм чим�не�
будь приємним або корисним. 

СТРІЛЕЦЬ
Стрільців у другій половині жовтня чекає пере�
вірка на силу, витривалість й оптимізм. Багато
чого доведеться переосмислити, щоб мати
можливість рухатися далі. Не все буде виходити
так, як хочеться вам, однак наберіться терпіння.
Труднощі � явище тимчасове, і вже дуже скоро
ваше життя стане більше благополучним й ста�
більним. Головне випробування цього року ви,
швидше за все, уже витримали із честю, а тепер
для вас наступає пора духовного становлення.

КОЗЕРІГ
Козерогам слід налагоджувати ділові зв'язки.
Наполегливий пошук нових джерел доходу
змусить вас поміняти коло спілкування, ви бу�
дете шукати вихід на впливових людей. Чітке
усвідомлення того, що вам потрібно, зробить
ваші дії цілеспрямованими, ви складете собі
план і не відступитеся від нього, поки не домо�
жетеся бажаного.

ВОДОЛІЙ
Для Водоліїв цей період буде насиченим, хоча
й не дуже простим. Вас чекає багато важливих і
знакових подій, які до певної міри скоригують
ваші плани на майбутнє. Є ймовірність декіль�
кох поїздок з таємним, сакральним змістом. У
першу чергу, це буде стосуватися вашого осо�
бистого життя або прагнення його налагодити.

РИБИ
Рибам цей період принесе активне ділове спіл�
кування. Вас чекають симпозіуми, конференції
або просто часті виробничі наради. До вас бу�
дуть прислухатися, ваша думка стане ключо�
вою, тому ретельніше продумуйте свої слова,
прораховуйте наслідки своїх пропозицій, тому
що відповідати потім теж доведеться вам.

ГОРОСКОП
16 жовтня � 31 жовтня
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Саме таку назву мав
проект, в рамках якого
був проведений фото�
квест серед шкільних
команд міста. У най�

ближчих номерах газе�
ти ми хочемо познайо�
мити наших читачів із
фотороботами його
учасників та перемож�

ців. Без
перебіль�
шення
кожна ро�
бота зас�
луговує на
окрему
розповідь. 

* * *
Дебюту�

ватиме на
шпальтах
нашої га�
зети фо�
тографія
учнів Бо�
ярсьокої
ЗОШ № 2
"Лісовими
стежина�
ми". Саме
романтика

яскравого лісу надих�
нула юних фотографів
уковічнити різнокольо�
рову красу осінніх
барв. 

Продаж 

3�КІМНАТНОЇ КВАРТИРИ 

Площа � 89/46/18 кв. м 

6500 грн за 1 кв. м

grishko.com.ua 

Тел. 044�223�12�13, 097�75�34�222 

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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ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
- РІЗНОРОБИ;

- ПРАЦІВНИКИ ПИЛОРАМИ.
099�49�20�300, 097�86�84�505

ФАБРИКА  ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА “ЭРГОПАК”

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАКАНСИИ

ГРУЗЧИКА
Требования:  проживание  в Боярке, Тарасовке

Адрес: Боярка, ул. 40�летия  Октября, 36 (бывший завод “Искра”)

2  смены (первая неделя � І смена, вторая неделя � ІІ смена)
І смена: 8.00 � 17.00, ІІ смена: 16.00 � 01.00

2500 � 3000 грн

Тел. (04598) 46�882, e�mail: hr@ergopack.ua

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
в дошкільний заклад “Казка”

і  в приватну школу  для дівчат “Леді”
м. Боярка, вул. Молодіжна, 84

Тел.  0(4598) 40853, (067) 5057658

98573
Газета “Боярка�Інформ”

У сім’ї суперечка, хто піде за
сином у садок. Чоловік:

– Я тобі шубу подарував?
– Подарував!
– Зимові чоботи подарував?
– Подарував!
– Ну ось і йди за сином!
– А чому не ти?
– У чому? В шкарпетках і з пінкою

для гоління?

Щодо рівноправності статей,
я вважаю, що дружина має
право робити все, що їй
заманеться. Головне, щоб це
було смачно.
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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

Пред'явнику цього запрошення � знижка 2% на весь м'ясний асортимент.
Пропозиція дійсна по 30.10.12 р."
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Погода


