
Про що свідчать теплі ра�

діатори у помешканнях бо�

ярчан. Що стоїть за цим

фактом, про це  � у бліц�ін�

терв'ю із заступником місь�

кого голови Миколою Дави�

денком.

� Справді, тепло в оселі

жителів Боярки цього року

ми подали вчасно. А стоїть

за цим колосальна робота

комунальних служб міста.

Так, ми запустили нову ко�

тельню замість котельні

"Арксі". Її, згідно з розпо�

рядженням Боярського

міського голови, нині обслу�

говує Боярське ГВУЖКГ. Ми

провели роботу для запуску

котельні, на якій встановле�

но нове сучасне обладнан�

ня, що дозволяє регулювати

подачу теплоносія в залеж�

ності від зміни навантажен�

ня на систему. Але це ніби

молоде серце, яке працює у

комплексі зі зношеними су�

динами. Судини � це стара

тепломережа, яка досить

часто не витримує наванта�

ження і виходить з ладу. 

Роботи у комунальників у

зв'язку із цим предостатньо.

Так, по вул. Волгоградська,

20 нині проводиться заміна

теплових мереж. Вже замі�

нено окремі ділянки тепло�

мереж по вулицях Білого�

родській, Світлогорській,

Молодіжній. Нині випрацьо�

вується оптимізована схема

теплопостачання в місті. Ми

маємо намір і далі працюва�

ти в цьому нап�

рямку. 

Разом із опти�

мізацією роботи

централізованої

системи тепло�

постачання ми

підтримуємо і

прагнення меш�

канців міста пе�

рейти на індиві�

дуальне опален�

ня. Так, у цьому

році на індивіду�

альне опалення перейшли

ОСББ "Зоряний" та “Корча�

гінець”. Жителі цих будинків

побажали цього � ми підтри�

мали. 
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У непросту годину звертаємо!

ся ми до вас! 

28 жовтня 2012 року відбу!

деться доленосна подія для на!

шої з вами країни ! вибори до

Верховної Ради України. Вже

більше двох років Партія регіо!

нів позиціонується як Партія

влади. Вкрай важке становище

економіки на початок 2010 року

не зупинило команду на чолі з

нашим лідером Віктором Януко!

вичем ! ані миті не вагаючись,

ми рішуче вступили у боротьбу з

безладом і хаосом, які панували

у країні на той час.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН РОЗПОЧАВСЯДОРОГІ
СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Урочистості розпочалися

фільмом, який одразу створив

у залі атмосферу, яку можна у

кількох словах охарактеризу�

вати так: поза часом і просто�

ром. Вірніше простір рідної

школи від географічної

прив'язки розширився до все�

ленських масштабів. Нашого

цвіту � по всьому світу � такі

думки зринали від знайомства

з величними постатями Вчи�

телів, котрі дарували тепло

своїх душ та мудрість сердець

численним поколінням учнів. А

час, як з'ясувалося, не влад�

ний над місцем, де отримува�

ли та продовжують отримува�

ти крила юні душі. Щоб прос�

лавити і рідну школу, і рідне

місто, і нашу державу.

Добрим словом цього дня

згадали усіх керівників, які

впродовж п'ятдесятирічної іс�

торії школи очолювали педа�

гогічний колектив: Шепеленко

Ірину Гнатівну, Листопада Ан�

тона Григоровича, Мартинен�

ка Данила Никоновича, Шаму

Миколу Андрійовича, Зайчука

Валентина Олександровича,

Гажамана Василя Степанови�

ча, Якименка Володимира

Григоровича. І, звісно, ниніш�

нього керівника Стеллу Євге�

ніївну Михайлову.

Теплі слова побажань щедро

лунали того дня � привітати

школу з ювілеєм прибули чис�

ленні поважні гості. Один із

них � Валерій Кир'ян � передав

найщиріші вітання від колиш�

нього директора школи Ва�

лентина Зайчука, нині керів�

ника апарату Верховної Ради

України. Дуже приємно, що

школа�іменинниця отримала

від високопосадовця подару�

нок � спортивний майданчик

для покращення умов для фі�

зичного виховання дітей. Не�

дарма ж Боярська третя має

статус школи сприяння здо�

ров'ю.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, РІДНА ШКОЛО!

Площа ! 

89/46/18 кв. м 

6500 грн 

за 1 кв. м

grishko.com.ua 

Тел. 044!223!12!13, 097!75!34!222 

Продаж 3!КІМНАТНОЇ КВАРТИРИ

12 жовтня свій 50!річ!

ний ювілей відсвяткувала

одна з найбільших шкіл ра!

йону ! Боярська ЗОШ № 3.

Того дня розділити радість з

Альма!матер прибули ко!

лишні та нинішні вчителі й

учні. І було про що згадати,

адже створена як базова

школа передового досвіду

Боярська третя в усі роки

високо тримала цю планку.

3 стор.

2 стор.

3 листопада за ініціативи
Боярської міської ради 

відбудеться
загальноміський суботник!

Приєднуйся!

ТV !

прогр
ама

СЕРЦЯ ЄДНАЮТЬСЯ 

У ТАЇНІ РОМАНСУ…

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКИЙ 

РЕВ ДАІ ВЖЕ ПРАЦЮЄ ЗА 

ПРИНЦИПОМ "ЄДИНОГО ВІКНА"

2 стор.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
БОЯРСЬКИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

10 стор. 11 стор.
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Зі слів заявниці, до закладу увійшов мо�

лодий чоловік, який був добряче напідпит�

ку, придбав у неї каву і сів за столик. Втім,

жінка помітила, що клієнт дістав з кишені

пляшку горілки і зробила йому зауваження,

пояснюючи, що приносити з собою та роз�

пивати алкогольні напої в магазині заборо�

нено. У відповідь чоловік почав висловлю�

ватися нецензурно та провокувати жорс�

тке з`ясування стосунків. Налякана праців�

ниця була змушена звернутися до правоо�

хоронців. 

Побачивши наряд міліції, порушник гро�

мадського порядку намагався утекти. Коли

ж його наздогнали, чинив опір та відбивав�

ся, в результаті чого щосили наніс удар в

обличчя одному з міліціонерів. Відносно

забіяки довелося застосувати спеціальні

засоби. Затриманого хулігана доправили

до райвідділу міліції. Ним виявився 36�річ�

ний мешканець Волинської області. Зі слів

чоловіка, він працює різноробом на будів�

ництві приватного будинку в місті Боярка.

Потерпілий працівник міліції звернувся до

медичного закладу, де при обстеженні ви�

явили тілесні ушкодження у вигляді закри�

тої черепно�мозкової травми, струсу го�

ловного мозку, перелому кісток носа. Після

надання допомоги правоохоронець пере�

буває на амбулаторному лікуванні. 

За цим фактом працівники районної

прокуратури порушили кримінальну спра�

ву за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу Ук�

раїни (погроза або насильство щодо пра�

цівника правоохоронного органу). Заро�

бітчанину, який наразі знаходиться під вар�

тою, загрожує обмеження волі на строк до

п'яти років або позбавлення волі на той са�

мий строк.

Віталія Грохольська, 

помічник начальника

Києво!Святошинського РВ по зв'язкам 

з громадськістю та ЗМІ

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

� Переваги таких нововведень

безсумнівні, � розповідає керівник

Києво�Святошинського РЕВ ДАІ

Євгеній Корнійко. � Адже завдяки

цим змінам для багатьох людей

значно спростилася процедура реєстрації

транспортних засобів. Змоделюємо ситу�

ацію. Громадянин, який зареєстрований у

Львові, продає автомобіль людині, яка має

донецьку реєстрацію. Однак зараз вони

знаходяться в Києво�Святошинському ра�

йоні. Згідно із законодавчими змінами, від�

тепер ці люди можуть звернутися до РЕВ

ДАІ Києво�Святошинського району й од�

разу на місці переоформити транспортний

засіб. Тобто це дуже зручно для людей, ад�

же їм не потрібно їхати в інший регіон, як це

було раніше. Ще півроку тому у таких

випадках виникали значні незручності при

перереєстрації транспортних засобів, як�

що вони були зареєстровані в інших регіо�

нах країни. Сьогодні ж ця процедура мак�

симально спрощена. Ці нововведення іні�

ціював Президент України Віктор Януко�

вич, який у березні цього року дав дору�

чення забезпечити доступ всіх регіонів до

централізованої бази даних, що містить ін�

формацію про реєстрацію та експлуатацію

транспортних засобів та здійснювати ро�

боту реєстраційно�екзаменаційних під�

розділів ДАІ за принципом "єдиного вікна".

Хочу також наголосити, що в цілому по Ук�

раїні ці нововведення вступлять в силу з 1

січня наступного року. Хоча наш підрозділ

вже з червня 2012 року працює за принци�

пом "єдиного вікна". У кожній області було

визначено по одному підрозділу, де в пер�

шу чергу було впроваджено ці зміни. І наш

відділ належить до їх переліку. Наразі в усіх

підрозділах РЕВ ДАІ України впроваджу�

ється програма, яка забезпечить доступ

до єдиної бази. До речі, станом на сьогодні

до РЕВ ДАІ Києво�Святошинського району

серед інших підрозділів України звернуло�

ся найбільше людей, які не зареєстровані в

нашій області.

Святослава Бережна

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі
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До чергової частини Києво!
Святошинського районного відді!
лу міліції зателефонувала 28!річ!
на боярчанка. Продавчиня місце!
вого магазину!кафе повідомила
про конфлікт із нетверезим відві!
дувачем. На місце події прибула
група швидкого реагування.

Із незаконного обігу ви�

лучено 33 тонни 320 літрів

спирту, а також інших то�

варно�матеріальних цін�

ностей на загальну суму

2,6 млн гривень.

Під час розслідування

викрито злочинне угрупо�

вання, яке здійснювало не�

законне виготовлення та

реалізацію фальсифікова�

них горілчаних виробів, що

при вживанні становлять

загрозу для життя та здо�

ров'я людей. Цим угрупо�

ванням нанесено збитки

державі у вигляді несплати

акцизного збору на суму

1,4 млн гривень. 

За зібраними матеріала�

ми порушено кримінальну

справу. Слідство триває.

За матеріалами УПМ

ДПС у Київській області
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"Молоді лю�

ди у майках та

кепках з лого�

типом Петра

Мельника ві�

тають людей,

р о з д а ю т ь

прапорці. Ми

агітуємо під�

тримати Пет�

ра Мельника

на виборах до

Верховної Ра�

ди України", �

переконані учасники акції. 

Агітаційна автоколона на підтримку

Петра Мельника вже проїхала дорога�

ми Гостомеля, Горенки, Мощуна, Вор�

зеля, Михайлівки�Рубежівки та Ірпеня.

Акція триватиме до 26 жовтня.

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

Під час прове!
дення оперативних за!
ходів, співробітниками
податкової міліції Київ!
ської області виявлено
підпільний цех з виго!
товлення алкогольної
продукції, місця збері!
гання та реалізації
спирту, спиртовмісної
рідини на території Бі!
лоцерківського, Тетіїв!
ського та Києво!Свято!

шинського районів.

22 жовтня на підтримку канди!
дата у народні депутати України Петра
Мельника ініціативна молодь Ірпін!
ського регіону та Києво!Святошин!
ського району розпочала автопробіг. В
акції задіяні близько 20 автомобілів з
атрибутикою Петра Мельника, прапо!
рами, музикою та гучномовцями. Мар!
шрут пролягає по кожному місту, селу
чи селищу виборчого округу № 95. 

Наша газета вже писала про те, що

зараз в місті тривають роботи з ре�

конструкції мережі вуличного освітлен�

ня. Більш економні та сучасні світиль�

ники до кінця року мають з'явитися на

12 вулицях містах. Як повідомив зас�

тупник міського голови Боярки Микола

Давиденко зараз проводяться роботи

на вулицях Герцена та Сахалінській. Ра�

ніше відповідні роботи були проведені

на вулицях Молодіжній та 50 років Жов�

тня.

�	 ������� ������	 �	 	�	�������
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Цього року особлива

увага представників вла�

ди приділена ремонту до�

ріг міста. Значний обсяг

робіт було виконано вліт�

ку. 

� Наразі закінчується

ремонт вулиці Київської, в

історичній частині міста, �

розповідає заступник

міського голови Боярки

Микола Давиденко. � За�

галом цього року викона�

но значний обсяг робіт з

ремонту доріг, на які було

спрямовано понад 1 млн.

грн. Останнім часом про�

ведено, зокрема, ремонт

вулиці Молодіжної. А дня�

ми відповідні роботи бу�

дуть здійснені на вулиці

40�річчя Жовтня.

Було того дня чимало нагород, кві�

тів та подарунків. Ними нагороджува�

ли педагогічний колектив й інші ша�

новні гості: перший заступник на�

чальника управління освіти Київської

облдержадміністрації Лариса Лахта�

дир, голова районної ради Володи�

мир Луцюк, міський голова Боярки

Тарас Добрівський, керівник відділу

освіти райдержадміністрації Микола

Івашко, помічника народного депута�

та України Петра Мельника Олени

Шпильківської та інші.

Варто додати, яскравих барв святу

додали виступи нинішніх та колишніх

учнів школи, які щедро демонструва�

ли усім присутнім свою творчість, ні�

би стверджуючи: Боярська третя була і

залишається територією таланту та успі�

ху.

Символічним моментом стало й урочис�

те винесення святкового торта (подарунок

від депутата Київоблради Юрія Цікаленка).  

Нехай кращі роки іще будуть попереду, �

лунали слова ведучих. � Адже наша спіль�

на історія тільки розпочалася! З днем на�

родження, рідна школо! Процвітай і нада�

лі!

Інф. "Боярка!інформ"

� ���� �	��������, ����	 
����!

Політична реклама
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На виконання указу Прези!
дента України від 12.03.2012
№187/2012 та наказу МВС Украї!
ни від 1.06.2012 №501 в нашому
районі з червня цього року влас!
ники транспортних засобів неза!
лежно від місця їх реєстрації та
проживання можуть зареєструва!
ти свій транспортний засіб у реєс!
траційно!екзаменаційному відділі
ДАІ з обслуговування Києво!Свя!
тошинського району. 

������ � ������� ������ ������������
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Започаткована за ініціати�

вою Президента України Вік�

тора Януковича політика ре�

форм, яка була покликана

забезпечити динамічний

розвиток країни та демокра�

тизацію суспільного життя,

успішно виконується. На змі�

ну прожектерству та попу�

лізму прийшло чітке вико�

нання своїх зобов'язань пе�

ред суспільством. Влада на

всіх рівнях набуває довіри

населення. Політиканство

витісняється з суспільного

життя турботою про долю

Вітчизни та громадянина.

Однак не всіх це влаштовує �

не можуть заспокоїтися ті,

кого в 2010 році народ Укра�

їни залишив за межею своєї

довіри. Цинічні спекуляції на

національній довірі � лише

ширма для задоволення ам�

біцій. Ні сьогоднішні біди

власного народу, ні його

завтрашній день не турбу�

ють політичних авантюрис�

тів. Створюючи обстановку

морально�політичного теро�

ру та намагаючись прикри�

тися щитом народної довіри,

вони забувають, що ліміт до�

віри не безмежний. Якою бу�

ти державі � повинен вирішу�

вати народ, а не купка полі�

тичних аутсайдерів.

Замість того, щоб піклува�

тися про безпеку та добро�

бут кожного громадянина і

всього суспільства, люди, в

чиїх руках опинилася влада в

2005 році, використали її в

далеких від інтересів народу

цілях, як засіб безпринцип�

ного самоствердження. По�

токи слів, гори заяв і обіця�

нок тільки підкреслюють мі�

зерність і убогість їхніх прак�

тичних справ. Інфляція вла�

ди страшніша за будь�яку ін�

шу, бо вщент руйнує держа�

ву і суспільство. Криза влади

катастрофічно позначилася

на економіці. Хаотичне, сти�

хійне ковзання по ринку вик�

ликало вибух егоїзму � регіо�

нального, відомчого, сус�

пільного та особистого. Вій�

на законів і заохочення від�

центрових тенденцій обер�

нулися руйнуванням єдино�

го господарського механіз�

му, що будувався десятками

років.

Результатом стали різке

зниження рівня життя пере�

важної більшості громадян

України, розквіт корупції та

тіньової економіки. Давно

пора сказати людям правду:

хто дійсно винен у їхніх злид�

нях, хто вів наступ на права

трудящих. Права на працю,

освіту, охорону здоров'я,

житло, відпочинок. Країна

занурилася у вир безвідпові�

дальності та беззаконня.

Партія регіонів, як аван�

гард суспільства, повністю

усвідомила глибину кризи,

що вразила нашу країну. Во�

на взяла на себе відпові�

дальність за долю Батьків�

щини й сповнена рішучості

вжити найсерйозніших захо�

дів щодо якнайшвидшого

виведення держави та сус�

пільства з кризи.

Настав час вимірювати ав�

торитет кожної людини або

організації реальним внес�

ком у відновлення та розви�

ток економіки держави.

Ми маємо намір негайно

відновити законність і пра�

вопорядок, покласти край

корупції, оголосити нещадну

війну кримінальному світові,

викорінювати ганебні явища,

що дискредитують наше

суспільство і принижують

простих громадян. Ми очис�

тимо вулиці наших міст від

злочинних елементів, покла�

демо край свавіллю різних

ділків від партії. Партія, як

всякий здоровий організм,

здатна очиститися від пар�

тійних функціонерів та інших

осіб, які випадково потрапи�

ли до наших лав, які загруз�

ли в меркантилізмі і вико�

ристовують членство в партії

для вирішення своїх дріб�

новласницьких особистих ін�

тересів. Ми виступаємо за

істинно демократичні проце�

си, за послідовну політику

реформ, що веде до онов�

лення України, до її еконо�

мічного та соціального проц�

вітання, яке дозволить їй

зайняти гідне місце у світо�

вому співтоваристві. Розви�

ток країни не повинен буду�

ватися на падінні життєвого

рівня населення. У здорово�

му суспільстві повинно бути

нормою постійне підвищен�

ня добробуту всіх громадян.

Не послаблюючи піклуван�

ня про зміцнення та захист

прав особистості, ми зосе�

редимо увагу на захисті інте�

ресів найширших верств на�

селення � тих, по кому най�

болючіше вдарили інфляція,

дезорганізація виробництва,

корупція та злочинність.

Розвиваючи усі галузі еконо�

міки, ми будемо підтримува�

ти малий і середній бізнес,

приватне підприємництво,

надаючи йому необхідні

можливості для розвитку.

Ми закликаємо всіх грома�

дян України в найкоротший

термін відновити єдність і

сказати рішуче "НІ" політич�

ним авантюристам. Від цьо�

го залежить наше життя та

майбутнє наших дітей і ону�

ків, доля Вітчизни. Ми праг�

немо, щоб народ України

жив сповнений гордості за

свою Батьківщину, не со�

ромлячись своїх патріотич�

них почуттів і вважаємо при�

родним і законним ростити

нинішнє і майбутнє поколін�

ня громадян нашої держави

в цьому дусі. 

Не діяти в цю критичну для

долі Вітчизни годину, озна�

чає взяти на себе важку від�

повідальність за трагічні, во�

істину непередбачувані нас�

лідки. Кожен, кому дорога

наша Батьківщина, хто хоче

жити і працювати у спокої та

впевненості, хто не сприй�

має розпалювання внутріш�

ніх конфліктів, хто бачить

свою Вітчизну в майбутньому

незалежною та квітучою, по�

винен 28 жовтня 2012 року

зробити єдиний правильний

вибір. Ми закликаємо всіх

справжніх патріотів, людей

доброї волі покласти край

нинішньому смутному часу.

Конструктивні пропозиції

від суспільно�політичних ор�

ганізацій, трудових колекти�

вів і громадян будуть з вдяч�

ністю прийняті, як прояв їх�

ньої патріотичної готовності

брати участь у відродженні

незалежної та процвітаючої

України.

Микола Шкаврон,

голова Києво!

Святошинської 

районної організації 

Партії регіонів

Її почесними гостями стали

заступник голови райдержадмі�

ністрації Анатолій Іскоростен�

ський, заступник міського голо�

ви Боярки Валерій Дубовецький,

представник Міжнародного бла�

годійного волонтерського про�

екту "Світлячок" Олексій Диден�

ко, викладачі Київського облас�

ного інституту післядипломної

освіти. Організатором заходу

виступила Тетяна Ковальчук, го�

лова Києво�Святошинської ра�

йонної громадської організації

багатодітних "Родина 7'Я". 

"Це особливе свято для наших

вихованців, дітей із багатодітних

і соціально незахищених сімей, �

зазначила під час заходу дирек�

тор центру Надія Скакодуб. � Во�

ни отримали колективний пода�

рунок � комп'ютерний клас. Ко�

лективний, бо до його створення

долучилося чимало щирих лю�

дей. Міжнародний благодійний

волонтерський проект "Світля�

чок" віднайшов спонсора, який

передав нам 8 ноутбуків, ми доу�

комплектували клас двома сис�

темними блоками, ще один но�

весенький ноутбук ми отримує�

мо від голови райдержадмініс�

трації Олександра Зайця та від

голови Києво�Святошинської

районної організації Партії регі�

онів Миколи Шкаврона".

Тож відтепер у новому

комп'ютерному класі дітки, зок�

рема із багатодітних сімей, змо�

жуть поглиблювати свої знання з

англійської мови � з цією метою

у ноутбуках встановили відпо�

відну програму. 

За словами Тетяни Ковальчук,

Міжнародний благодійний во�

лонтерський проект "Світлячок"

постійно надає підтримку гро�

мадській організації. Протягом

кількох років членів громадської

організації підтримують і Києво�

Святошинська райдержадмініс�

трація, і Києво�Святошинська

районна організація Партії регі�

онів. 

Так, нещодавно на прохання

Тетяни Ковальчук Анатолій Іско�

ростенський передав більше то�

ни овочів і фруктів від Києво�

Святошинської районної органі�

зації Партії регіонів, яку очолює

Микола Шкаврон. Їх отримала

кожна сім'я, котра цього потре�

бує. 

Наталка Куцак,

фото автора
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� Петре Володимировичу,

відомо, що розробити зако�

нопроект � справа відпові�

дальна, вимагає професій�

них знань. Які Ви маєте здо�

бутки? 

� У цьому скликанні Верховної

Ради мною було розроблено 23

законопроекти, з яких 13 успіш�

но пройшли голосування і стали

чинними нормативними актами. 

Серед них опрацьовано нор�

ми щодо надання індивідуаль�

ним сільським забудовникам

державних пільгових кредитів.

Це Закон України "Про пріори�

тетність соціального розвитку

села та агропромислового ком�

плексу в народному господарс�

тві".

Діють також норми щодо на�

дання субвенції місцевим бюд�

жетам на погашення заборгова�

ності з різниці в тарифах на теп�

лову енергію. Ще до 38 зако�

нопроектів мною були внесені

доповнення і поправки, які інко�

ли кардинально змінювали

зміст законів.

�	���������� ��	��
����	 �������	 

"������" �����	��� ���������
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Робота народного де!
путата України доволі різ!
нопланова. Обговорення і
голосування законопроек!
тів ! важлива, але за обся!
гом часу незначна частина
роботи парламентаря.

Наприклад, перш ніж
розпочнеться слухання за!
конопроекту у сесійній залі,
проект документа дуже ре!
тельно опрацьовується в
Комітетах Верховної Ради.
Причому із залученням
членів Уряду, спеціалістів
міністерств і відомств, екс!
пертів, науковців.

5 стор.

������
�������������!

Урочиста подія відбула!
ся 10 жовтня у Києво!Свято!
шинському районному центрі
творчості молоді "Оберіг",
директором якого є Надія
Скакодуб.
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� Якщо ж говорити про май�
бутню роботу, чи маєте певні
плани і конкретні напрацюван�
ня?

� Так, я вважаю, що існуюча
система оподаткування доходів
громадян України є малоефек�
тивною тому, що вона неспра�
ведлива. Наприклад, однакові
ставки оподаткування застосо�
вуються як для людини, яка живе
на заробітну плату, так і для нуво�
ришів, які купують яхти, маєтки
за кордоном тощо. 

Тому маю намір ініціювати вне�
сення змін до Податкового ко�
дексу України стосовно зміщен�
ня акценту оподаткування � з до�
ходів на витрати багатих. Дещо
спрощено такий принцип опо�
даткування пояснити таким чи�
ном. Купив яхту � заплати пода�
ток у сто разів вищий, ніж зараз.
Купив маєток за кордоном � зап�
лати податок у тисячу разів ви�
щий, ніж зараз. 

Друга проблема також
пов'язана з доходами і податка�
ми, а саме стосується майнового
стану кандидатів в народні депу�
тати. 

Сьогодні у відносинах "влада �
суспільство", "депутат � виборці"
проблема відповідальності пос�
тає особливо гостро. 

� Чи будуть виборці голосу�
вати за кандидата, який вка�
зує про себе недостовірні да�
ні, подає неповну інформа�
цію? Яка відповідальність за
це сьогодні? 

� Жодної. Більшість виборців
просто не знають, що їх обманю�
ють.

Експерти проаналізували, які
дані подають до ЦВК кандидати у
народні депутати. У багатьох ви�
падках інформація є недостовір�
ною. Якщо їй вірити, то деякі ві�
домі політики � бідні, як церковні
миші. 

Готую законопроект про вне�
сення змін до Закону України
"Про вибори народних депута�
тів". У випадку виявлення недос�
товірної інформації про майно�
вий стан і доходи кандидата у на�
родні депутати, його кандидату�
ра зніматиметься в обов'язково�
му порядку. При цьому деклара�
ції кандидати мають подавати не
за один рік, а за попередні чоти�
ри. Принаймні, така норма зако�
ну має стосуватися тих кандида�
тів, які обрані народними депута�
тами. Люди мають право бачити,
яким чином змінюються статки
людини, за яку вони голосували.
Адже цифри у випадку їх досто�
вірності говоритимуть значно
більше, ніж популістські слова і
звернення! 

Говорю про це абсолютно від�
повідально, бо моя декларація
достовірна. Я можу звітувати за
кожну гривню своїх доходів!

� Відомо, що народного де�
путата України практично не
можливо відкликати. 

� Справді, законодавство Укра�
їни не передбачає норм, які на�
давали б реальні підстави відкли�
кати народного депутата України

за ініціативою виборців.
Проте суспільство відчу�
ває нагальну потребу
адекватно впливати на
діяльність народного об�
ранця. 

Уже маю розроблений
законопроект про допов�
нення Закону України
"Про статус народного
депутата України" із нор�
мою, яка надасть вибор�
цям право відкликати на�
родного депутата, якщо
той не виконує взяті на
с е б е п е р е д в и б о р ч і
зобов’язання. 

Зокрема, у законопро�
екті передбачено: депу�
тат повинен виконувати

передвиборчі обіцянки, нести
відповідальність за перехід в ін�
шу політичну партію впродовж
однієї каденції; 20 відсотків за�
реєстрованих виборців мають
право відкликати народного об�
ранця. Впевнений, що така нор�
ма гарантуватиме добросовісне
виконання народним депутатом
своїх обіцянок та обов'язків. 

� Нині дуже болюче питання �
забезпечення оперативного і
своєчасного розгляду заяв
жителів міст і селищ про на�
дання у користування земель�
них ділянок. Що можете ска�
зати з цього приводу? 

� Як свідчать численні звернен�
ня до мене жителів Приірпіння і
Києво�Святошинського району,
громадянам реалізувати своє
право, передбачене статтями
116�126 Земельного кодексу, на
практиці важко або й взагалі не�
можливо без судового втручання
чи втручання органів прокурату�
ри. 

Жителі подають до місцевої
влади заяви про надання зе�
мельних ділянок і отримують від�
повідь, що вільних земель немає. 

� І тут потрібний відповідний

закон? 
� Маю напрацювання, що пе�

редбачають механізм притягнен�
ня до відповідальності голів від�
повідних сільських, селищних та
міських рад щодо порушення за�
конодавства про справедливе та
правомірне прийняття рішень
про надання земельних ділянок
громадянам.

� Вибори 28 жовтня 2012 ро�
ку мають особливість � голосу�
вання за мажоритарних канди�
датів. Серед таких на вибор�
чому окрузі № 95 і Ви, Петре
Володимировичу. Які особли�
вості в цьому процесі?

� Народні депутати України, які
будуть обрані за мажоритарними
округами, повинні бути головни�
ми лобістами тих регіонів, окру�
гів, які вони представлятимуть у
Верховній Раді України. 

У разі обрання, роботу в нас�
тупному скликанні Верховної Ра�
ди України будуватиму на актив�
ному зміцненні дохідної бази міс�
цевих бюджетів. 

Зокрема, вважаю доцільним
ввести місцевий податок на роз�
важальні заходи. Зрозуміло, що
не всі, а лише гральний бізнес,
шоу�програми, які проводяться
після 22 год. 

Базою оподаткування буде
вартість таких послуг без ПДВ.
Ставка податку в розмірі 10 від�
сотків від бази оподаткування.
Паралельно з цим буде закріпле�
не цільове використання цього
податку, а саме: будівництво
спортивно�оздоровчих комплек�
сів.

� Ірпінь � місто особливої Ва�
шої турботи. Чи плануєте за�
конодавче забезпечення його
життєдіяльності? 

� Мною зараз активно опра�
цьовується і буде поданий на
розгляд Верховної Ради України
проект Закону України "Про спе�
ціальну економічну зону турист�

сько�рекреаційного типу "Курор�
тополіс Ірпінь". 

Відповідно до цього Закону
спеціальна економічна зона ту�
ристсько�рекреаційного типу бу�
де створена протягом 20 років з
метою стимулювання інвестицій,
у тому числі іноземних, поліп�
шення використання природних,
трудових та лікувальних ресурсів
міста Ірпінь, розвитку туризму
тощо.

� Проблеми екології сьогод�
ні хвилюють всіх. Петре Воло�
димировичу, що здійснюєте у
напрямку охорони довкілля? 

� За моєю ініціативою в цьому
році разом із представниками
органів місцевого самовряду�
вання був створений громад�
ський рух "Екологічна варта ХХІ
ст.". Обіцяю і надалі виявляти іні�
ціативи задля максимального
поліпшення екології Ірпінського
регіону і Києво�Святошинського
району.

Ініціюватиму також введення
оподаткування за скидання нео�
чищених (в т.ч. дощових та сніго�
вих) вод у поверхневі водні об'єк�
ти, запровадити податкове сти�
мулювання встановлення сучас�
них очисних споруд.

Як не дивно, але Україна має
найменші запаси артезіанських
вод у Європі. Хоча у тій же Євро�
пі такі розвинені країни, як Ні�
меччина, Нідерланди, Данія, до�
мовляються про поставки чистої
питної води зі Швеції, а Гонконг,
наприклад, одержує воду по
трубопроводу з Китаю. А в нашій
країні дефіцитні підземні водні
ресурси виснажуються, а коло�
сальні поверхневі води � забруд�
нюються. Тому введення опо�
даткування такого змісту змен�
шить забруднення водних об'єк�
тів та спонукатиме економно
ставитися до видобутку підзем�
них вод.

� Дякую за цікаву розмову. 

Яскраве, незабутнє дійство,
присвячене 15�річчю створення
Партії регіонів, об'єднало тисячі
дітей з різних регіонів Київщини.
Тут, у мальовничому місті Ірпені,
свої хореографічні композиції
представляли найкращі колекти�
ви міста�господаря та Києво�
Святошинського району: зразко�
вий хореографічний ансамбль
"Любисток" (с. Дмитрівка), клуб
спортивного танцю "Ренесанс"
(м. Вишневе), Боярська міська
школа мистецтв. Учасниками
танцювального свята стало 400
дітей. 

В урочистому відкритті танцю�
вального марафону взяли участь:
Ірпінський міський голова Воло�

димир Скаржинський, народний
депутат України Петро Мельник,
керівники головного управління
освіти і науки та управління куль�
тури і туризму Київської обласної
державної адміністрації Наталія
Клокар та Ігор Подолянець.

Крім професійного журі, впер�
ше в історії таких заходів, май�
стерність колективів оцінювали і
члени дитячого журі з числа ліде�
рів учнівського самоврядування.

Учасники марафону "Майбутнє
України будуємо разом!" дивува�

ли глядачів як
р і з н о м а ї т т я м
костюмів та де�
корацій, так і чу�
дернацькими,
з а х о п л и в и м и
постановками
танців. Присутні
кожної миті бу�
ли разом з тан�
ц і в н и к а м и ,
щедро нагород�
жуючи їх бур�
хливими оплес�
ками та радіс�
ними вигуками.
Адже підтрима�

ти дітей у їхньому прагненні до
перемоги приїхали й батьки, ро�
дичі, друзі та знайомі. 

Розпочалося святкове дійство
з урочистого параду учасників�
конкурсантів, колону яких віншу�
вали прапори нашої держави, Ір�
пеня та Києво�Святошинського
району, а також � Партії регіонів.
Представлення суддів заверши�
лося врученням трьох короваїв, а
фінальним акордом став марш
барабанщиць у супроводі духо�
вого оркестру Національного уні�
верситету ДПС України. 

Позитивна атмосфера, яку
вдалося створити конкурсантам,

майстерність,
із якою висту�
пали дітки,
грандіозність
кожного шоу,
та витонче�
ність постано�
вок захоплю�
вали та вража�
ли. Феєрія
емоцій, видо�
вищність яск�
равих костю�
мів учасників,
вир позитив�
них емоцій і
море усмішок �
п о д і б н о г о
дійства ірпін�
ська земля ще
не бачила!

…Традиційно, на завершення
виступів дитячих колективів, у не�
бо злетіли тисячі білих і блакит�
них повітряних кульок. Ці кольори
символізують Партію регіонів,
яка сьогодні уособлює єднання,
розвиток, добробут, стабільність
та квітуче майбутнє України, яке
ми сьогодні будуємо разом.

Саме такі конкурси відобража�
ють національний дух, об'єдну�
ють дітей у прагненні досягти ви�
сот майстерності. А переможця�
ми цього етапу марафону стали
вихованці Боярської школи мис�
тецтв, які здобули право
захищати честь нашого району у
Броварах 20 жовтня. На цьому
етапі боярчани здобули третє
місце. З чим ми вітаємо
вихованців Боярської школи
мистецтв.

Переможці отримали нагороди
з рук губернатора Київської
області Анатолія Присяжнюка. 

Варто зазначити, що призовий
фонд марафону від Київської об�
ласної організації Партії регіонів
становив майже 500 тис. грн. 

Частину цих коштів було пере�
дано на лікування хворих дітей, а
іншу отримали переможці зма�
гань. Крім того, усі учасники ма�
рафону були нагороджені заохо�
чувальними призами. 

Наталка Куцак,
фото автора

Нещодавно Ірпінь
прийняв естафету танцю!
вального марафону "Май!
бутнє України будуємо ра!
зом!", що проводився за
ініціативи Київської облас!
ної організації Партії Регіо!
нів та Анатолія Присяжню!
ка, заступника голови об!
ласної організації Партії ре!
гіонів, який у своїй щоден!
ній роботі особливу увагу
приділяє освіті та творчому
розвитку підростаючого
покоління.

�	���������� ��	�� ����	 �������	 
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Політична реклама
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Турнір, організований Києво�
Святошинською районною ДЮСШ
(директор � Василь Коновалов, від�
повідальний � В'ячеслав Отріжко)
за підтримки Боярської міської ра�
ди, проходив з 16 вересня по 21
жовтня. У фіналі взяли участь 10
кращих шахістів міста, з яких �
один майстер спорту, четверо кан�
дидати у майстри спорту, троє
першорозрядники.

Впродовж всього турніру здій�
снювався запис кожної зіграної
партії, змагання проводилися з чіт�
ким дотриманням шахових пра�
вил. Враховуючи серйозність під�
ходу до організації та проведення
змагань, всі учасники (а особливо �
фіналісти) просто змушені були
продемонструвати максимально

високий рівень своєї спортивної
майстерності. 

Що ж до переможців, то І місце
виборов майстер спорту Андрій
Вусатюк, ІІ � кандидат у майстри
спорту Ігор Кузнєцов, ІІІ � кандидат
у майстри спорту Олександр Бро�
довський. А нагороди переможці
отримали з рук срібної призерки
Параолімпійських ігор 2012 року в
Лондоні Ольги Шатило. 

То в чому ж важливість цього ша�
хового спорту для нашого міста?
На це питання відповідає Олек�
сандр Фомічов:

� Такий серйозний шаховий тур�
нір в Боярці проводиться вперше…

за останні 20 років! Приємно від�
значити, що за час цього 20�річно�
го "забуття" ця прадавня гра не ли�
ше не втратила своїх прихильників,
а й знайшла нових серед молоді.
То ж з певністю можна сказати, що
шахи в Боярку таки повернулися і,
будемо сподіватися, назавжди. За
що я хочу подякувати не лише сво�
їм товаришам по шахівниці, а й лю�
дям, які завжди готові прийти на
допомогу, особливо � Ангеліні Ми�
колаївні Лахтадир, яка надала нам
це затишне приміщення.

Радислав Кокодзей,
фото автора

Чемпіонат � традиційний, та кож�
ного разу � новий… Цього разу до
участі в змаганнях заявилося 8 ко�
манд. З огляду на кількість команд�
учасниць, оргкомітетом чемпіонату
було визнано недоцільним ділити
команди на два дивізіони й прийня�
то рішення проводити ігри за коло�
вою системою.

21 жовтня став другим днем зма�
гань… Він проходив під знаком пе�
реможної "двійки", яка домінувала в
рахунку кожної зустрічі. Судіть самі:
боярський "Промел" виграв у ко�
манд Фастова та Музич з рахунком
2:0. І з таким же рахунком � 2:0 � бо�
ярський "Фаворит" переміг коман�
ду ДЮСШ, а команда Фастова � бо�
ярських "Ветеранів". 

Відтак � "двійка" в рахунку, але не
за професіоналізм та… артистизм!
Всі без винятку команди проде�
монстрували просто таки шалену
боротьбу! Та особливо відзначили�
ся боярські "Ветерани", які демонс�
трували на майданчику просто таки
"вищий пілотаж" волейбольної май�
стерності й молодечий запал, що
завдало чимало хвилювання їхнім
супротивникам. Лише півкроку від�

діляло цю легендарну команду від
перемоги…

Що ж до артистизму, то це повною
мірою стосується іншої боярської
команди � "Промела". Хлопці не гра�
ли на майданчику, а, відчуваючи
свою незаперечну перевагу над су�
перниками, гралися з ними, як кіт із
мишею: "відпускали" рахунок на 5�
10 очок, немов даючи фору, потім
потужними ударами та чіткими при�
йомами м'яча виривалися вперед,
технічними прийомами вони таки
виривали перемогу. І все це � впере�
міш із жартівними репліками, кумед�
ними "фінтами" та складними комбі�
націями, мета яких � не забити гол, а
повеселити і себе, і глядачів. Відтак
саме ця команда перетворила дру�
гий день турніру на веселе спортив�

но�жартівливе шоу, створивши в залі
дійсно святкову атмосферу. До чого
мала вагомий привід…  

Р.S.: 21 жовтня, просто на волей�
больному майданчику, відзначив
свій День народження капітан ко�
манди боярських "Ветеранів" Вік�
тор Куцелощенко. Тож вітаємо Вас,
пане Вікторе, з черговим Днем на�
родження! Щиро зичимо Вам міц�
ного здоров'я, сімейного затишку
та добробуту, спортивного запалу,
підтримки друзів та любові вболі�
вальників, яких ви традиційно раду�
єте своєю майстерною грою. А ще �
завжди бути на вістрі атаки і в спор�
ті, і в житті!..

Радислав Кокодзей, 
фото автора

"Я хотів би всіх вас привітати з
цим святковим, визначним
днем � запам'ятайте його назав�
жди, � звернувся до юних футбо�
лістів Микола Шкаврон. � Адже
він є початком нового витка у
розвитку футболу в районі. За�
раз на базі Боярської ЗОШ № 5
вже створено районну футболь�
ну школу, вихованцям якої ми
сьогодні від імені голови райдер�
жадміністрації Олександра Зай�
ця та Києво�Святошинської ра�
йонної організації Партії регіонів
вручаємо ці подарунки. Вірю, що
наша районна футбольна коман�
да "Лідер" через невеликий про�

міжок часу стане найкращою у
Київській області", � заначив Ми�
кола Шкаврон.

Недаремно саме Боярка стала
колискою для районної футболь�
ної школи. Адже саме тут іще у
далекому 1914 році, як свідчать
історичні джерела, відбувся пер�
ший матч � між командою Боярки
та Чернігова. І команда Боярки
перемогла суперників із рахун�
ком 9:0. 

"Дякую районній владі за під�
тримку розвитку футболу, зокре�
ма в нашому місті, яке має
справді славні футбольні тради�
ції,� зазначив Тарас Добрів�
ський. � Адже саме в Боярці від�
крито районну футбольну школу.
А за два роки в нашому місті буде
збудовано красень�стадіон на 5
тисяч уболівальників. Декілька
тижнів тому на сесії райради бу�
ло виділено кошти для розроб�
лення проекту для реконструкції
стадіону "Зеніт". 

Минулого року силами місько�
го бюджету ми також допомога�
ли нашим футбольним коман�
дам, але нам приємно, що в на�
шому місті вже діє районна фут�

больна школа,
яка інтенсивно
розвивається.
Тож давайте
подякуємо ке�
рівництву ра�
йону за актив�
ну підтримку у
всіх наших по�
чинаннях". 

Діти були в
з а х о п л е н н і :
зацікавлено
роздивлялися
форму ще до
офіційного її

вручення, а, дочекавшись свят�
кової миті, міряли її прямо тут, на
стадіоні. Батьки ж щиро дякували
Миколі Шкаврону: "Ми раді, що
завдяки вам у нашому місті
з'явилася футбольна школа, � від
імені всіх промовила одна з
мам. � Наші діти залюбки займа�
ються цим видом спорту. Тож дя�
кую всім, хто долучився до її
створення та подарув сьогодні
нашим юним спортсменам це
незабутнє свято".

Наталка Куцак, 
фото автора 

та Радислава Кокодзея
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21 жовтня, в примі!
щенні Києво!Святошин!
ського центру психологіч!
ної реабілітації населен!
ня, постраждалого від
наслідків Чорнобильської
катастрофи (директор !
Ангеліна Лахтадир) від!
бувся заключний етап від!
критої особистої першості
м. Боярки з шахів. 

14 жовтня в Києво!
Святошинській районній
ДЮСШ м. Боярки старту!
вав осінній відкритий
чемпіонат Києво!Свято!
шинського району з во!
л е й б о л у , п е р е м о ж ц я
якого буде визначено
вже у наступому році.  

10 жовтня на коман!
ди щойно створеної ра!
йонної футбольної школи
чекав приємний сюрприз:
кожна з них отримала від
Києво!Святошинської ра!
йонної організації Партії
регіонів повне екіпіруван!
ня для спортивних зма!
гань на загальну суму 100
тисяч грн. Подарунки
кожному особисто на ста!
діоні "Зеніт" вручив її го!
лова Микола Шкаврон у
присутності директора
футбольної районної
ДЮСШ Леоніда Гусіна,
міського голови Боярки
Тараса Добрівського, го!
лови Боярської міської
організації Партії регіонів
Дмитра Паливоди, бать!
ків юних футболістів та ін!
ших учасників свята. 

21 жовтня під патронатом

народного депутата Украї!

ни Петра Мельника на ста!

діоні Національного універ!

ситету державної податко!

вої служби України відбувся

фінал Кубка Києво!Свято!

шинського району з футбо!

лу. 

У фінальному матчі за зван�

ня переможців змагалися ко�

манди "Енергія" з Чабанів та

"Софія" із Софіївської Борща�

гівки. Володарем Кубка стала

команда "Софія", яка проде�

монструвала витримку і особ�

ливу волю до перемоги. 

"Головне у змаганнях � не

перемога, а популяризація

здорового способу життя,

особливо серед молоді", �

сказав Петро Мельник під час

урочистого відкриття зма�

гань. 

Організатори заходу, крім

командних нагород � Кубка,

медалей та грамот, також від�

значили дипломами суддів. 

Політична реклама



ТРК "ЕРА"

06:00 "Доброго ранку, Ук�

раїно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:00, 08:00 Новини

06:10, 07:05, 08:05 Спорт

06:15, 07:10, 08:10 За 80

днів навколо спорту

06:20, 07:15, 08:15 Погода

06:25, 07:20 Заголовки

06:30 Православний ка�

лендар

06:35, 07:40 Тема дня

06:45 М/ф

06:55, 07:30 Глас народу

07:25 Країна on line

07:35 Ера бізнесу

07:50 Фінансові поради

08:20 Поміж рядками

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Діловий світ.Тиждень

09:30 Включення з ЦВК

10:00 Новини

10:10 Включення з ЦВК

11:50 Фінансова правда

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:20 Включення з ЦВК

13:30 Право на захист

13:50 Армія

14:00 Новини

14:10 Включення з ЦВК

14:50 Вікно в Америку

15:10 Діловий світ. Агро�

сектор

15:20 Х/ф "Визволення" 

18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)

18:30 Агро�News

18:45 Діловий світ

19:00 Фінансова правда

19:10 Спецпроект. Вибори

2012. Підсумки

20:40 Сільрада

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:25 Діловий світ

21:35 Спецпроект. Вибори

2012. Підсумки

22:55 Трійка, Кено, Секун�

да удачі

ТРК "ЕРА"

23:00 Підсумки

23:10 Спорт

23:15 За 80 днів навколо

спорту

23:20 Погода

23:25 Від першої особи

23:45 Х/ф "Чоловіча робо�

та" 

00:35 Твій голос. Спецви�

пуск

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 М/ф

10:50 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана"

12:50 "Зніміть це негайно"

13:50 "Повне перевтілен�

ня. Дім за тиждень"

14:50 "Сімейні драми"

16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана"

19:30 ТСН

20:15 Х/ф "Відчиніть, це я!"

(1)

00:00 ТСН

00:15 Х/ф "Ніколи не зда�

вай�

ся" (2)

05:30 Х/ф "Спортлото � 82"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з ІНТЕРом"

07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"

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 "Знак якості"

09:50 Т/с "Доярка з Хаца�

петівки"

12:00 Новини

13:00 Т/с "Доярка з Хаца�

петівки"

13:55 "Детективи"

14:15 "До суду"

15:15 "Право на зустріч"

16:15 "Чекай на мене"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинка"

19:05 "Про життя"

20:00 "Подробиці"

20:30 "Подробиці. Неформат"

20:40 "Спорт у "Подробицях"

21:00 Т/с "Земський лікар.

Продовження"

22:55 Т/с "Зовнішнє спос�

тереження"

06:00 М/с "Перерва" (1)

06:50 Телепузики

07:25 Малята�твійнята

07:45 Мультик з Лунтіком

08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)

08:40 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сімей�

ка" (1)

09:00 Т/с "Кремлівські кур�

сан�

ти" (1)

10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)

11:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�

ня" (1)

11:55 Богиня шопінгу

12:30 Маша та моделі � 2

13:35 Т/с "Моя прекрасна

ня�

ня" (1)

14:40 Одна за всіх

15:05 Даєш молодь!

15:40 У ТЕТа тато!

16:05 Досвідос

16:40 Вайфайтери

17:05 Маша та моделі � 2

17:45 Т/с "Моя прекрасна

ня�

ня" (1)

18:50 Богиня шопінгу

19:25 БарДак

20:25 Даєш молодь!

21:15 Віталька

21:50 Ка$та

22:15 Рай, гудбай

22:55 Вайфайтери

23:20 Дурнєв + 1

23:55 Т/с "Загублена" (2)

00:50 БарДак

05:25 Світанок

06:25 Ділові факти

06:30 Погода

06:35 Спорт

06:45 Факти. Вибори�2012

08:45 Факти. Ранок

09:25 Спорт

09:30 Надзвичайні 

новини з 

К. Стогнієм

10:30 Х/ф "Кривавий

спорт"

12:25 Анекдоти по�україн�

ськи

12:45 Факти. День

12:55 Спорт

13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"

14:15 Т/с "Надзвичайна

ситуація"

15:15 Х/ф "Троя"

18:45 Факти. Вечір

19:25 Спорт

19:30 Надзвичайні новини

з 

К. Стогнієм

20:15 Т/с "Надзвичайна

ситуація"

21:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"

22:40 Факти. Підсумки дня

22:55 Свобода слова з

Андрієм Куликовим

00:55 Спорт

05:50 "Усе буде добре!"

07:20 "Неймовірна правда

про зірок"

08:50 Х/ф "У бій ідуть ли�

ше "старі" (1)

10:50 Х/ф "Сонцеворот"

(1)

13:10 "Битва екстрасен�

сів. Апокаліпсис"

15:55 "Усе буде добре!"

18:00 "Вікна�Новини"

18:20 "Неймовірна правда

про зірок"

20:10 "Куб � 3"

22:00 "Вікна�Новини"

22:20 "Детектор брехні �

2"

23:20 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:45 Очевидець. Смішно

до болю

06:40 Підйом

06:45 Очевидець. Смішно

до болю

07:05 Підйом

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 Підйом

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:45 Підйом

09:00 Т/с "Не родись

вродлива"

10:00 Т/с "Вороніни"

13:20 Kids Time

13:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"

14:20 Kids Time

14:45 Teen Time

14:50 Т/с "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/с "Світлофор"

16:50 Т/с "Не родись

вродлива"

17:50 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер

19:30 Спортрепортер

19:35 Погода

19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Закрита школа"

(2)

21:00 Т/с "Вороніни"

22:00 Т/с "Кухня"

23:00 ФБР :)

06:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"

09:25 Т/с "Слід" (1)

10:00 Т/с "Розлучення" (1)

11:10 Т/с "Карпов" (1)

12:10 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Се ля ві Оле�

ни Свиридової"

13:10 Т/с "Слід" (1)

15:35 Щиросерде зізнання

16:00 Право на захист

17:00 Події

17:10 Події. Спорт

17:15 Критична точка

18:00 Т/с "Джамайка" (1)

19:00 Події

19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"

20:00 Т/с "Врятувати бо�

са" (1)

21:30 Т/с "Карпов" (1)

22:30 Х/ф "Будинок

мрій" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ
ICTV

ТРК “УКРАЇНА”
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"

06:00 "Доброго ранку, Ук�

раїно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни

06:10, 07:05, 08:05 Спорт

06:15, 07:10, 08:10 За 80

днів навколо спорту

06:20, 07:15, 08:15 Пого�

да

06:25, 07:20 Заголовки

06:30 Православний ка�

лендар

06:35, 07:40 Тема дня

06:45 М/ф

06:55, 07:30 Глас наро�

ду

07:25 Країна on line

07:35 Ера бізнесу

07:50 Фінансові поради

08:20 Поміж рядками

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Спецпроект "Ніч ви�

борів"

14:30 Фінансова правда

14:40 Хай щастить

15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)

15:10 Діловий світ. Агро�

сектор

15:15 Д/ф "Матінка Аліпія.

Шлях мудрості"

16:10 Х/ф "Визволення" 

18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)

18:45 Діловий світ

19:00 Фестиваль пісні та

гумору у Коблево 

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:25 Діловий світ

21:30 Соціальне шоу "Ад�

реналін"

22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима

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 робо�

та" 

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 М/ф

10:35 Т/с "Величне

століття. Роксолана"

12:45 "Зніміть це негай�

но"

13:45 "Повне перевтілен�

ня. Дім за тиждень"

14:45 "Не бреши мені � 3"

15:45 "Сімейні драми"

16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"

19:30 ТСН

20:15 "Міняю жінку � 6"

21:50 "Мамо, я одружу�

юсь?"

23:05 ТСН

23:20 Т/с "Поліція Гаваїв"

(2)

05:35 Т/с "Зовнішнє спос�

тереження"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з ІНТЕРом"

07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"

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 "Знак якості"

09:50 Т/с "Повернення

Мухтара"

11:45 Т/с "Одного разу у

міліції"

12:00 Новини

12:15 "До суду"

13:15 "Судові справи"

14:10 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�

невським � 2"

16:00 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів�10"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинка"

19:05 "Про життя"

20:00 "Подробиці"

20:30 "Подробиці. Не�

формат"

20:40 "Спорт у "Подроби�

цях"

21:00 Т/с "Земський

лікар. Продовження"

22:55 Т/с "Зовнішнє спос�

тереження"

06:00 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

06:50 Телепузики

07:25 Малята�твійнята

07:45 Мультик з

Лунтіком

08:40 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотлива

сімейка" (1)

09:00 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

10:00 Х/ф "Артур та

війна двох світів" (1)

11:55 Богиня шопінгу

12:30 Маша та моделі �

2

12:55 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

13:35 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

14:40 Одна за всіх

15:05 Даєш молодь!

15:40 У ТЕТа тато!

16:05 Досвідос

16:40 Вайфайтери

17:05 Маша та моделі �

2

17:45 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

18:50 Богиня шопінгу

19:25 БарДак

20:25 Даєш молодь!

21:15 Віталька

21:50 Ка$та

22:15 Рай, гудбай

22:55 Вайфайтери

23:20 Надто грубо для

Ю�туб'а

23:55 Т/с "Загублена"

(2)

00:50 БарДак

05:40 Світанок

06:40 Ділові факти

06:45 Погода

06:50 Спорт

06:55 Т/с "Леся+Рома"

07:35 Ділові факти

07:45 Екстрений виклик

08:45 Факти. Ранок

09:25 Спорт

09:30 Надзвичайні нови�

ни з 

К. Стогнієм

10:30 Т/с "Агент

національної безпе�

ки"

12:45 Факти. День

12:55 Спорт

13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"

15:30 Т/с "Надзвичайна

ситуація"

16:35 Т/с "Агент

національної безпе�

ки"

18:45 Факти. Вечір

19:25 Спорт

19:30 Надзвичайні нови�

ни з 

К. Стогнієм

20:15 Т/с "Шеф"

22:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"

23:40 Факти. Підсумки

дня

23:55 Т/с "Розплата"

01:00 Спорт

05:30 "Чужі помилки.

Мій батько �

маніяк!"

06:15 "Усе буде добре!"

08:00 "Неймовірна прав�

да про зірок"

09:20 "Куб � 3"

11:05 Х/ф "Право на

надію"

13:10 "Битва екстра�

сенсів. Чорні та

білі!"

15:55 "Усе буде добре!"

18:00 "ВІкна�Новини"

18:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"

20:00 "Фермер шукає

дружину � 2"

22:00 "Вікна�Новини"

22:20 "Вагітна у 16"

23:20 "Доньки�матері"

00:20 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:45 Очевидець.

Смішно до болю

06:40 Підйом

06:45 Очевидець.

Смішно до болю

07:05 Підйом

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 Підйом

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:45 Підйом

09:00 Т/с "Не родись

вродлива"

10:00 Т/с "Вороніни"

13:20 Kids Time

13:25 М/с "Сильвестр і

Твітті � детективи"

14:20 Kids Time

14:45 Teen Time

14:50 Т/с "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/с "Світлофор"

16:50 Т/с "Не родись

вродлива"

17:50 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер

19:30 Спортрепортер

19:35 Погода

19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Закрита шко�

ла" (2)

21:00 Т/с "Вороніни"

22:00 Т/с "Кухня"

23:00 Весілля буде по�

моєму!

06:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)

07:00 Ранок з "Ук�

раїною"

09:25 Т/с "Слід" (1)

10:00 Т/с "Розлучення" (1)

11:00 Т/с "Карпов" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Даремна

битва екстрасенсів"

13:00 Т/с "Слід" (1)

15:35 Щиросерде

зізнання

16:00 Право на захист

17:00 Події

17:10 Події. Спорт

17:15 Критична точка

18:00 Т/с "Джамайка" (1)

19:00 Події

19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"

20:00 Т/с "Врятувати бо�

са" (1)

21:00 Т/с "Карпов" (1)

22:00 Т/с "Слід" (1)

23:00 Т/с "Подружжя" 

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 33330000

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ппппооооннннееееддддііііллллоооокккк,,,,    22229999
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25 жовтня 2012 року 7777
ТРК "ЕРА"

06:00 "Доброго ранку, Укра�

їно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:00, 08:00 Новини

06:10, 07:05, 08:05 Спорт

06:15, 07:10, 08:10 За 80

днів навколо спорту

06:20, 07:15, 08:15 Погода

06:25, 07:20 Заголовки

06:30 Православний кален�

дар

06:35, 07:40 Тема дня

06:45 М/ф

06:55, 07:30 Глас народу

07:25 Країна on line

07:35 Ера бізнесу

07:50 Фінансові поради

08:20 Поміж рядками

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:20 Офіційна хроніка

09:30 Погода

09:35 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 У гостях у Д. Гордона

11:55 Офіційна хроніка

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:20 Погода

12:25 Кордон держави

12:40 Х/ф "Визволення" 

15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)

15:15 Euronews

15:20 Діловий світ. Агросек�

тор

15:30 Погода

15:35 Х/ф "Визволення" 

18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)

18:45 Діловий світ

19:00 Фестиваль пісні та гу�

мору в Коблево 

20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:25 Діловий світ

21:35 Жарт з Ю. Гальцевим, 

С. Дроботенком

22:40 Погода

22:50 Суперлото, Трійка,

Кено

ТРК "ЕРА"

23:00, 01:00 Підсумки

23:10, 01:10 Спорт

23:15, 01:15 За 80 днів на�

вколо спорту

23:20 Погода

23:25 Від першої особи

23:50 Х/ф "Чоловіча робота�

2"

00:40 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку ді�

тей"

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 М/ф

10:35 Т/с "Величне століття.

Роксолана"

12:45 "Зніміть це негайно"

13:45 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень"

14:45 "Не бреши мені � 3"

15:45 "Сімейні драми"

16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана"

19:30 ТСН

20:15 "На ножах"

21:15 "Пост�шоу "На но�

жах". Найгостріші по�

дробиці"

22:25 "Гроші"

23:45 ТСН

00:00 Т/с "Поліція Гаваїв" (2)

05:35 Т/с "Зовнішнє спосте�

реження"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з ІНТЕРом"

07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"

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 "Знак якості"

09:50 Т/с "Повернення Мух�

тара"

11:45 Т/с "Одного разу в мі�

ліції"

12:00 Новини

12:15 "До суду"

13:15 "Судові справи"

14:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським

� 2"

16:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинка"

19:05 "Про життя"

20:00 "Подробиці"

20:30 "Подробиці. Нефор�

мат"

20:40 "Спорт у "Подроби�

цях"

21:00 Т/с "Земський лікар.

Продовження"

22:55 Т/с "Зовнішнє спосте�

реження"

00:50 "Парк автомобільного

періоду"

06:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)

06:50 Телепузики

07:25 Малята�твійнята

07:45 Мультик з Лунтіком

08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)

08:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка"

(1)

09:00 Т/с "Кремлівські кур�

сан�

ти" (1)

10:00 Т/с "Усі жінки � відьми"

(1)

11:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове покоління"

(1)

11:55 Богиня шопінгу

12:30 Маша та моделі � 2

12:55 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)

13:35 Т/с "Моя прекрасна

ня�

ня" (1)

14:40 Одна за всіх

15:05 Даєш молодь!

15:40 У ТЕТа тато!

16:05 Досвідос

16:40 Вайфайтери

17:05 Маша та моделі � 2

17:45 Т/с "Моя прекрасна

ня�

ня" (1)

18:50 Богиня шопінгу

19:25 БарДак

20:25 Даєш молодь!

21:15 Віталька

21:50 Ка$та

22:15 Рай, гудбай

22:55 Вайфайтери

23:20 Х/ф "Джиперс кри�

перс" (3)

01:10 Х/ф "Джиперс кри�

перс � 2" (3)

05:35 Факти

05:50 Світанок

06:50 Ділові факти

06:55 Погода

07:00 Спорт

07:10 Т/с "Леся+Рома"

07:35 Ділові факти

07:45 Несекретні файли

08:45 Факти. Ранок

09:25 Спорт

09:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм

10:30 Т/с "Агент національ�

ної безпеки"

12:45 Факти. День

12:55 Спорт

13:00 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"

14:15 Т/с "Шеф"

16:30 Т/с "Агент національ�

ної безпеки"

18:45 Факти. Вечір

19:25 Спорт

19:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм

20:15 Т/с "Шеф"

22:25 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"

23:40 Факти. Підсумки

дня

23:55 Т/с "Розплата"

05:15 "Чужі помилки. Три�

річний обвинувач"

06:00 "Усе буде добре!"

07:30 "Неймовірна правда

про зірок"

09:00 "Фермер шукає дру�

жину � 2"

11:00 Х/ф "Я щаслива" (1)

13:05 "Битва екстрасенсів.

Чорні та білі"

15:55 "Усе буде добре!"

18:00 "Вікна�Новини"

18:20 "Неймовірна правда

про зірок"

20:00 "МайстерШеф � 2"

22:00 "Вікна�Новини"

22:40 "МайстерШеф � 2"

05:45 Очевидець. Смішно

до болю

06:40 Підйом

06:45 Очевидець. Смішно

до болю

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 врод�

лива"

10:00 Т/с "Вороніни"

13:20 Kids Time

13:25 М/с "Сильвестр і Твітті

� детективи"

14:20 Kids Time

14:45 Teen Time

14:50 Т/с "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/с "Світлофор"

16:50 Т/с "Не родись врод�

лива"

17:50 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер

19:30 Спортрепортер

19:35 Погода

19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Закрита школа"

(2)

21:00 Т/с "Вороніни"

22:00 Т/с "Кухня"

23:00 Ближче до тіла

06:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"

09:25 Т/с "Слід" (1)

10:00 Т/с "Розлучення" (1)

11:00 Т/с "Карпов" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Краща родина"

13:00 Т/с "Слід" (1)

15:35 Щиросерде зізнання

16:00 Право на захист

17:00 Події

17:10 Події. Спорт

17:15 Критична точка

18:00 Т/с "Джамайка" (1)

19:00 Події

19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"

20:00 Т/с "Врятувати боса"

(1)

21:00 Т/с "Карпов" (1)

22:00 Т/с "Слід" (1)

23:00 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ччччееееттттввввеееерррр,,,,    1111

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ссссееееррррееееддддаааа,,,, 33331111

ТРК "ЕРА"

06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:00, 08:00 Новини

06:10, 07:05, 08:05 Спорт

06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту

06:20, 07:15, 08:15 Погода

06:25, 07:20 Заголовки

06:30 Православний кален�

дар

06:35, 07:40 Тема дня

06:45 М/ф

06:55, 07:30 Глас народу

07:25 Країна on line

07:35 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

09:40 Книга.ua

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

10:50 Здоров'я

11:30 Аудієнція. Країни від А

до Я

11:55 Офіційна хроніка

12:00 Футзал. Чемпіонат сві�

ту. Україна � Парагвай

13:00 Діловий світ

13:10 Контрольна робота

13:35 Х/ф "Визволення" 

15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)

15:15 Euronews

15:20 Діловий світ. Агросек�

тор

15:30 Погода

15:35 Х/ф "Визволення" 

16:50 Х/ф "Товариш генерал"

18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)

18:45 Діловий світ

19:00 Фестиваль пісні та гу�

мору у Коблево 

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:15 Діловий світ

21:30 Досвід

22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма

ТРК "ЕРА"

23:00, 01:00 Підсумки

23:10, 01:10 Спорт

23:15, 01:15 За 80 днів навко�

ло спорту

23:20 Погода

23:25 Від першої особи

23:50 Х/ф "Чоловіча робота�

2" 

00:40 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку ді�

тей"

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 М/ф

10:35 Т/с "Величне століття.

Роксолана"

12:45 "Зніміть це негайно"

13:45 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень"

14:45 "Не бреши мені � 3"

15:45 "Сімейні мелодрами �

2"

16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана"

19:30 ТСН

20:15 "Чотири весілля � 2"

21:45 "Давай, до побачення"

23:00 ТСН

23:15 Т/с "Поліція Гаваїв" (2)

00:15 Т/с "Поліція Гаваїв" (2)

05:35 Т/с "Зовнішнє спосте�

реження"

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 "Знак якості"

09:50 Т/с "Повернення Мух�

тара"

11:45 Т/с "Одного разу в мілі�

ції"

12:00 Новини

12:15 "До суду"

13:15 "Судові справи"

14:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським �

2"

16:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинка"

19:05 "Про життя"

20:00 "Подробиці"

20:30 "Подробиці. Нефор�

мат"

20:40 "Спорт у "Подробицях"

21:00 Т/с "Земський лікар.

Продовження"

22:55 Т/с "Зовнішнє спосте�

реження"

06:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)

06:50 Телепузики

07:25 Малята�твійнята

07:45 Мультик з Лунтіком

08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)

08:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка" (1)

09:00 Т/с "Кремлівські кур�

сан�

ти" (1)

10:00 Т/с "Усі жінки � відьми"

(1)

11:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове покоління"

(1)

11:55 Богиня шопінгу

12:30 Маша та моделі � 2

12:55 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)

13:35 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)

14:40 Одна за всіх

15:05 Даєш молодь!

15:40 У ТЕТа тато!

16:05 Досвідос

16:40 Вайфайтери

17:05 Маша та моделі � 2

17:45 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)

18:50 Богиня шопінгу

19:25 БарДак

20:25 Даєш молодь!

21:15 Віталька

21:50 Ка$та

22:15 Рай, гудбай

22:55 Вайфайтери

23:20 Надто грубо для Ю�

туб'а

23:55 Т/с "Загублена" (2)

05:45 Світанок

06:45 Ділові факти

06:50 Погода

06:55 Спорт

07:05 Т/с "Леся+Рома"

07:35 Ділові факти

07:45 Максимум в Україні

08:45 Факти. Ранок

09:25 Спорт

09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

10:30 Т/с "Агент національної

безпеки"

12:45 Факти. День

12:55 Спорт

13:05 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"

14:20 Т/с "Шеф"

16:30 Т/с "Агент національної

безпеки"

18:45 Факти. Вечір

19:25 Спорт

19:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм

20:15 Т/с "Шеф"

22:25 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"

23:40 Факти. Підсумки дня

23:55 Т/с "Розплата"

05:15 "Чужі помилки. Наре�

чена у труні"

06:00 "Усе буде добре!"

07:30 "Неймовірна правда

про зірок"

09:00 "Вагітна у 16"

10:05 "Доньки�матері"

11:05 Х/ф "З привітом, Коза�

ностра" (1)

13:05 "Битва екстрасенсів.

Чорні та білі"

15:55 "Усе буде добре!"

18:00 "Вікна�Новини"

18:20 "Неймовірна правда

про зірок"

20:00 "Зважені та щасливі �

2"

22:00 "Вікна�Новини"

22:40 "Зважені та щасливі �

2"

00:55 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:45 Очевидець. Смішно до

болю

06:40 Підйом

06:45 Очевидець. Смішно до

болю

07:05 Підйом

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 Підйом

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:45 Підйом

09:00 Т/с "Не родись вродли�

ва"

10:00 Т/с "Вороніни"

13:20 Kids Time

13:25 М/с "Сильвестр і Твітті �

детективи"

14:20 Kids Time

14:45 Teen Time

14:50 Т/с "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/с "Світлофор"

16:50 Т/с "Не родись врод�

лива"

17:50 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер

19:30 Спортрепортер

19:35 Погода

19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Закрита школа" (2)

21:00 Т/с "Вороніни"

22:00 Т/с "Кухня"

23:00 Парад порад � 2

01:10 Репортер

06:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)

07:00 Ранок з "Україною"

09:25 Т/с "Слід" (1)

10:00 Т/с "Розлучення" (1)

11:00 Т/с "Карпов" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Передсмертна за�

писка"

13:00 Т/с "Слід" (1)

15:35 Щиросерде зізнан�

ня

16:00 Право на захист

17:00 Події

17:10 Події. Спорт

17:15 Критична точка

18:00 Т/с "Джамайка" (1)

19:00 Події

19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"

20:00 Т/с "Врятувати боса"

(1)

21:00 Т/с "Карпов" (1)

22:00 Т/с "Слід" (1)

23:00 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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ТРК "ЕРА"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:00, 08:00 Но�

вини

06:10, 07:05, 08:05

Спорт

06:15, 07:10, 08:10 За 80

днів навколо спорту

06:20, 07:15, 08:15 По�

года

06:25, 06:35, 07:30,

07:45 Тема дня

06:30, 06:45, 07:20,

07:40 Країна on line

06:50 Православний ка�

лендар

07:35 Ера бізнесу

07:50 Фінансові поради

08:20 Поміж рядками

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ

09:00 Підсумки дня

09:20 Офіційна хроніка

09:25 Погода

09:35 Д/ф "Генний конс�

труктор. Парад кен�

таврів"

10:05 Погода

10:10 Театральні сезони

10:55 Погода

11:05 Ток�шоу "Віра. На�

дія. Любов"

11:55 Офіційна хроніка

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:20 Погода

12:25 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

13:00 Околиця

13:25 Погода

13:35 Х/ф "Доки фронт в

обороні"

15:00 Новини (із сурдо�

перекладом)

15:15 Euronews

15:20 Діловий світ. Агро�

сектор

15:30 Погода

15:35 Х/ф "Юнга Північ�

ного флоту"

17:00 Шляхами України

17:25 Фестиваль пісні та

гумору в Коблево 

18:55 Бенефіс Ю. Галь�

цева та Г. Вєтрова

20:40 After Live (За лаш�

тунками Шустер�Li�

ve)

21:00 Підсумки дня

21:10 Діловий світ

21:15 Шустер�Live

22:45 Трійка, Кено, Се�

кунда 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 М/ф

10:35 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"

12:45 "Зніміть це негай�

но"

13:45 "Повне перевті�

лення. Дім за тиж�

день"

1 4 : 4 5  " Н е  б р е ш и  м е �

н і  �  3 "

15:45 "Сімейні мелодра�

ми � 2"

16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"

19:30 ТСН

20:15 "Київ вечірній"

21:40 Х/ф "Сутичка" (2)

00:10 Х/ф "Загін спеці�

ального призначен�

ня" (2)

07:00 Новини

07:10 "Ранок з 

ІНТЕРом"

07:30 "Спорт у "Подро�

бицях"

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 "Оплачено лю�

бов'ю"

12:00 Новини

12:15 Т/с "Оплачено лю�

бов'ю"

17:00 Т/с Кровинка

18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинка"

19:05 "Про життя"

20:00 "Подробиці"

20:30 "Подробиці. Не�

формат"

20:40 "Спорт у "Подро�

бицях"

21:00 "Велика різниця 

по�українськи"

23:00 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�

вим"

06:00 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

06:50 Телепузики

07:25 Малята�твійня�

та

07:45 Мультик з Лунті�

ком

08:15 М/с "Ліло і Стіч"

(1)

08:40 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотлива

сімейка" (1)

09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)

10:00 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)

11:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поко�

ління" (1)

11:55 Богиня шопінгу

12:30 Маша та моделі �

2

12:55 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

13:35 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

14:40 Одна за всіх

15:05 Даєш молодь!

15:40 У ТЕТа тато!

16:05 Досвідос

16:40 Вайфайтери

17:05 Маша та моделі �

2

17:45 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

19:25 БарДак

20:25 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

21:15 Шури�мури

21:50 Даєш молодь!

22:15 Шоу годно

22:40 Слава зі Славеком

Славіним

23:00 Вайфайтери

23:25 Надто грубо для

Ю�туб'а

23:55 Т/с "Загублена"

(2)

05:25 Факти

05:40 Світанок

06:40 Ділові факти

06:45 Погода

06:50 Спорт

06:55 Т/с "Леся+Рома"

07:40 Ділові факти

07:45 Провокатор

08:45 Факти. Ранок

09:25 Спорт

09:30 Надзвичайні нови�

ни з 

К. Стогнієм

10:30 Т/с "Агент націо�

нальної безпеки"

12:45 Факти. День

12:55 Спорт

13:00 Анекдоти по�укра�

їнськи

13:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"

14:25 Т/с "Шеф"

16:40 Т/с "Агент націо�

нальної безпеки"

18:45 Факти. Вечір

19:25 Спорт

19:30 Надзвичайні нови�

ни з 

К. Стогнієм

20:15 Т/с "Шеф"

22:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"

23:40 Факти. Підсумки

дня

23:55 Т/с "Розплата"

00:55 Спорт

06:05 Х/ф "Неждано�не�

гадано" (1)

07:40 Х/ф "Я щаслива"

(1)

09:45 Х/ф "Особисте

життя лікаря Селіва�

нової" (1)

17:45 "Вiкна�Новини"

17:55 Х/ф "Весна на За�

річній вулиці" (1)

20:00 "Національне та�

лант�шоу "Танцю�

ють всі!�5"

22:00 "Вiкна�Новини"

22:40 "Національне та�

лант�шоу "Танцю�

ють всі!�5"

00:25 "ВусоЛапоХвіст"

06:40 Підйом

06:45 Очевидець. Сміш�

но до болю

07:05 Підйом

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 Підйом

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:45 Підйом

09:00 Т/с "Не родись

вродлива"

10:00 Т/с "Вороніни"

13:20 Kids Time

13:25 М/с "Сильвестр і

Твітті � детективи"

14:20 Kids Time

14:45 Teen Time

14:50 Т/с "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/с "Світлофор"

16:50 Т/с "Не родись

вродлива"

17:50 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер

19:30 Спортрепортер

19:35 Погода

19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Закрита шко�

ла" (2)

21:00 Т/с "Вороніни"

22:00 Т/с "Кухня"
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06:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)

07:00 Ранок з "Украї�

ною"

09:25 Т/с "Слід" (1)

10:00 Т/с "Врятувати бо�

са" (1)

11:00 Т/с "Карпов" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Бідний

зять багатої тещі"

13:00 Т/с "Слід" (1)

15:35 Щиросерде зіз�

нання

16:00 Право на захист

17:00 Події

17:10 Події. Спорт

17:15 Критична точка

18:00 Т/с "Джамайка"

(1)

19:00 Події

19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"

20:00 Т/с "Врятувати бо�

са" (1)

21:00 Т/с "Карпов" (1)

22:00 Т/с "Я � охоро�

нець. Кілер до юві�

лею" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:55, 07:55 По�

года

06:10 М/ф

06:20 Світ православ'я

07:00 Ера здоров'я

07:25 Корисні поради

07:40 Олімпійський вик�

лик

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ

08:00 Спецпроект. Вибо�

ри 2012. Підсумки

10:45 Школа юного су�

перагента

11:00 Шустер�Live

15:05 After Live (За лаш�

тунками Шустер�Li�

ve)

15:25 Погода

15:35 У гостях у Д. Гор�

дона

16:30 Золотий гусак

16:55 Футбол. Чемпіонат 

України. Прем'єр�

ліга. "Шахтар" (До�

нецьк) � "Металург"

(Запоріжжя)

18:50 Світ атома

19:15 Концертна про�

грама О. Пекун

"Життя неповтор�

ний сюжет"

20:50 Мегалот

20:55 Зворотний зв'язок

21:00 Підсумки дня

21:20 Кабмін: подія тиж�

ня

21:30 Українська пісня

22:00 Зірки гумору. С.

Дроботенко, О. Во�

робей

22:50 Суперлото, Трійка,

Кено

ТРК "ЕРА"

23:00 Твій голос

23:30 Погода

23:35 Ера здоров'я

23:55 Особливий погляд

00:15 VІІ Церемонія на�

родження Всеукра�

їнської премії "Жін�

ка ІІІ тисячоліття"

06:35 М/ф "Смурфи" (1)

07:20 "Справжні лікарі �

2"

08:20 "Кулінарна акаде�

мія. Юлія Висоцька"

09:00 Квартирна лоте�

рея "Хто там?"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Світ навиворіт �

2: Індія"

12:45 "На ножах"

13:45 "Світське життя"

14:45 Х/ф "Історія ігра�

шок � 2" (1)

16:45 "Київ вечірній"

18:30 "Розсміши коміка"

19:30 ТСН

20:15 "Операція краса �

2"

22:00 "Мій зможе � 2"

23:50 Х/ф "Сестри" (2)

08:00 "Позаочі"

09:05 "Орел і Решка"

10:05 "Україно, вста�

вай!"

10:55 "Сімейний пес"

11:55 "Найрозумніший"

13:55 "Велика різниця

по�українськи"

15:55 Х/ф "Гувернантка"

18:00 Х/ф "Любові цілю�

ща сила"

20:00 "Подробиці"

20:25 "Церемонія наго�

родження премією

"Золотий грамо�

фон"

06:00 Їж та худни

06:50 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

07:25 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:25 М/с "Білка та

Стріл�

ка. Пустотлива сі�

мейка" (1)

09:45 М/с "Чорний

плащ" (1)

10:45 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

11:45 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

12:50 ТЕТ

13:25 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)

14:30 Містер Трололо

15:05 Х/ф "Тимчасово

вагітна" (1)

17:00 М/ф "Нові пригоди

Білосніжки" (1)

18:20 Х/ф "Лікар Ду�

літтл" (1)

20:05 Віталька

21:05 Даєш молодь!

22:30 Слава зі Славєком

Славіним

23:00 Х/ф "Джиперс

криперс" (3)

05:30 Світанок

06:20 Інший футбол

06:50 Козирне життя

07:30 Останній герой � 2

08:45 Зірка YouTube

10:00 Дача

10:30 Квартирне питан�

ня

11:45 Спорт

11:50 Екстрений вик�

лик

12:50 Несекретні файли

13:50 Дивитися всім!

15:55 Х/ф "Мортал Ком�

бат. Винищення"

17:45 Максимум в Украї�

ні

18:45 Факти. Вечір

19:00 Х/ф "Міс Конгені�

альність"

21:15 Х/ф "Міс Конгені�

альність�2. Непере�

вершена і небезпеч�

на"

23:40 Наша Russia

06:20 Х/ф "В зоні особ�

ливої уваги" (1)

07:50 "Караоке на Май�

дані � 2"

08:50 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"

10:05 "ВусоЛапоХвіст"

10:45 "Зважені та щас�

ли�

ві � 2"

15:00 "Національне та�

лант�шоу "Танцю�

ють всі!�5"

19:00 "Х�Фактор � 3"

22:25 "Моя правда.

"Зважені та щасли�

ві": таємниці пере�

можців"

23:45 "Х�Фактор. Під�

сумки голосуван�

ня"

05:40 Х/ф "Марсіанське

дитя"

07:20 Зроби мені сміш�

но

09:00 М/с "Кунг�фу Пан�

да. Дивовижні ле�

генди"

09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:00 Готуй

11:00 Наші в Раші

12:00 Т/с "Татусеві доч�

ки"

15:55 ШоумаSтгоуон

19:00 М/ф "Вольт"

21:00 Х/ф "Сутінки. Са�

га. Молодик"

23:20 Х/ф "Друг нарече�

ної"

06:30 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

08:25 М/ф "Казки Ганса

Крістіана Андерсе�

на" (1)

09:00 М/с "Пригоди вед�

медиків Гаммі" (1)

10:00 М/ф "Робін Гуд"

(1)

11:45 Х/ф "Кільце нес�

кінченного світла"

(1)

13:45 "Подаруй собі

життя"

14:50 Х/ф "Про любоff"

17:05 Т/с "Завжди гово�

ри : "Завжди" (1)

19:00 "КВК� 2012"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

07:40 Т/с "Прямуючи на

південь" (1)

09:40 Х/ф "Навіть не ду�

май!"

11:30 "Речовий доказ".

Медова пастка КДБ

12:00 "Головний свідок"

13:00 Х/ф "Неслужбове

завдання"

15:00 Т/с "Угро � 3"

19:00 Т/с "Кулінар"

23:00 "Головний сві�

док"

06:00 Срібний апельсин

07:00 Ранок з "Ук�

раїною"

09:10 Щиросерде

зізнання. Настасія

Заворотнюк

10:00 Додому на свята

11:00 Т/с "Дорожній па�

труль � 11" (1)

12:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)

14:00 Т/с "Варенька. І в

горі, і в радості" (1)

18:00 Т/с "Красуня" (1)

19:00 Події

19:20 Т/с "Красуня" (1)

22:30 Т/с "Я � охоро�

нець. Охоронець

Каїна" (1)
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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 Д/ф "Три різьблені

ікони"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ

09:00 Погода

09:05 Смішний та ще

смішніший

09:25 Хто в домі хазяїн?

09:50 Крок до зірок

10:30 Як це?

11:00 Маю честь запро�

сити

11:45 Погода

12:00 Караоке для до�

рослих

12:55 Т/с "Хлопці з на�

шого міста" 

14:00 Футзал. Чемпіонат

світу. Таїланд � 

Україна

15:00 Т/с "Хлопці з на�

шого міста" 

16:05 Золотий гусак

16:30 Шеф�кухар країни

17:20 Погода

17:25 Діловий світ. Тиж�

день

18:00 Концерт до Дня

визволення Києва

19:35 Зірки гумору. Бра�

ти Пономаренки, 

Є. Петросян

20:40 Головний аргу�

мент

20:50 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки тижня

21:40 Точка зору

22:00 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 VІІ Церемонія на�

родження Всеукра�

їнської премії "Жін�

ка ІІІ тисячоліття"

06:05 Х/ф "Клаудія: По�

пелюшка з супер�

маркету" (1)

07:50 М/ф (1)

08:10 "Ремонт +"

09:00 Лотерея "Лото�за�

бава"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Кулінарна акаде�

мія. Юлія Висоцька"

11:25 "Чотири весіл�

ля � 2"

12:55 "Чотири весіл�

ля � 2"

14:10 "Розсміши коміка"

15:10 Х/ф "Мабуть, боги

з'їхали з глузду" (1)

17:40 Х/ф "Джентльмени

удачі" (1)

19:30 "ТСН�тиждень"

20:15 "Голос. Діти"

22:25 "Світське життя"

23:35 "ТСН�тиждень"

00:20 Х/ф "Межі ризи�

ку" (2)

07:10 М/с "Вінкс"

08:00 М/с "Маша і Вед�

мідь"

08:35 "Глянець"

09:30 "Школа доктора

Комаровського"

10:10 "Неділя з "Кварта�

лом"

11:05 "Свати біля плити"

11:35 Х/ф "Любов і голу�

би"

14:05 Т/с "Людина�ам�

фібія" 

18:05 Т/с "Як вийти за�

між за мільйонера"

20:00 "Подробиці тиж�

ня"

20:55 Т/с "Як вийти за�

між за мільйонера"

22:55 "Що? Де? Коли?"

06:00 Їж та худни

06:50 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)

07:25 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:25 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотлива

сімейка" (1)

09:45 М/с "Чорний

плащ" (1)

10:45 М/ф "Дика приро�

да" (1)

12:30 Х/ф "Лікар Ду�

літтл � 3" (1)

14:20 Альо, директор?!

15:25 Одна за всіх

15:50 М/ф "Нові пригоди

Білосніжки" (1)

17:10 Х/ф "Лікар Ду�

літтл" (1)

19:00 Альо, директор?!

20:00 Віталька

21:00 Даєш молодь!

22:25 Слава зі Славеком

Славіним

22:50 Х/ф "Холостяцька

вечірка" (2)

06:10 Факти

06:25 Погода

06:30 Світанок

07:20 Квартирне питан�

ня

08:05 Анекдоти по�укра�

їнськи

08:40 Дача

09:25 Дивитися всім!

10:25 ОлімпіЛяпи

11:30 Козирне життя

12:00 Інший футбол

12:25 Спорт

12:30 Наша Russia

14:00 Х/ф "Міс Конгені�

альність"

16:15 Х/ф "Міс Конгені�

альність�2. Непере�

вершена і небезпеч�

на"

18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою

19:45 Останній герой�2

21:00 Х/ф "Містер і місіс

Сміт"

23:15 Х/ф "Загадкова іс�

торія Бенджаміна

Баттона" (2)

06:20 Х/ф "Хід у відпо�

відь" (1)

07:45 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"

07:55 "Їмо вдома"

09:05 "Караоке на Май�

дані"

10:05 "МайстерШеф � 2"

14:00 "Х�Фактор � 3"

19:00 "Битва екстрасен�

сів. Апокаліпсис"

21:45 Х/ф "Кохаю, тому

що кохаю" (1)

23:50 Х/ф "Якщо ти ме�

не чуєш" (1)

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте у лікаря

08:25 М/с "Нові пригоди

Скубі�Ду"

09:00 Будинки мажорів

09:15 М/с "Кунг�фу Пан�

да. Дивовижні ле�

генди"

09:55 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:15 Шоу Шара

11:20 Недільний офіс

12:25 Т/с "Щасливі ра�

зом"

15:10 М/ф "Вольт"

17:05 Х/ф "Сутінки. Са�

га. Молодик"

20:00 ШоумаSтгоуон

22:30 Х/ф "Від 180 і ви�

ще" (2)

06:30 "Ранок на К1"

07:30 М/ф "Робін 

Гуд" (1)

09:00 М/с "Пригоди вед�

медиків Гаммі" (1)

10:00 М/ф

10:30 Х/ф "Кільце нес�

кінченного світла"

(1)

12:25 Х/ф "Супер�

пес" (1)

14:10 Х/ф "Високий

блондин у чорному

черевику" (1)

16:05 Т/с "Завжди гово�

ри: "Завжди" (1)

18:00 "Розсміши коміка"

19:00 "КВК� 2012"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

06:00 "Легенди бандит�

ської Одеси"

06:45 Х/ф "Беремо все

на себе" (1)

08:15 Т/с "Літо вовків"

11:30 "Легенди карного

розшуку". СМЕРШ.

Війна в тилу

12:00 "Агенти впливу"

13:00 Т/с "Розкол"

15:00 Т/с "Кулінар"

19:00 Т/с "Каменська � 6"

22:50 "Круті 90�ті"

23:50 Х/ф "Захисник" (2)

06:00 Срібний апельсин

06:40 Події

07:00 Х/ф "Смокінг по�

рязанськи" (1)

09:00 Ласкаво просимо

10:00 Таємниці зірок

11:00 Кращий кухар на

селі

12:00 Т/с "Дорожній па�

труль � 11" (1)

13:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)

15:00 Т/с "Інтерни" (1)

16:00 Т/с "Поки цвіте па�

пороть" (1)

18:00 Д/ф "Поки цвіте

папороть. Фільм

про фільм"

19:00 Події тижня

20:00 Т/с "Інтерни" (1)

22:15 Ток�шоу "Великий

футбол"
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4!12!54, 3!62!32. 
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Які диявольські плани

збирається здійснити

Урдалак, щоб

завоювати новий світ,

в який він

перемістився

обманним шляхом? Як

Артур, який залишився

у світі мініпутів, зможе

перемогти жорстокого

Жахливого У? Щоб

зберегти любов

прекрасної принцеси

Селенії, Артур готовий

вступити в бій проти

Урдалака як у світі мініпутів, так і у великому

реальному світі ...

“Артур та війна двох світів”, 
вівторок, ТЕТ, 10!00

Лікар!гінеколог Олена Леонардівна

Селіванова ! не тільки досвідчений

фахівець, але й дуже добра і чуйна

людина. Специфіка професії Олени

Леонардівни припускає, що пацієнтки

втаємничують її в подробиці свого

особистого життя, і Олена разом з

ними радіє і переживає, вирішує

серйозні сімейні проблеми,

співчуває, і докладає всіх зусиль для

того, щоб кожна родина могла відчути

щастя материнства і батьківства.

За дверима свого кабінету Лєна

Селіванова ! звичайна, деколи беззахисна жінка, яка мріє

спертися на надійне плече коханої людини, мати щасливу

сім'ю, дітей…

"Особисте життя Лікаря Селіванової" 
п'ятниця, СТБ, 9!45

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Займаючи посаду референта в

престижному видавництві складно

залишатися непорушною, коли серед

інших найбезглуздіших доручень !

щоденне купання собачки шефа.

Природне бажання "спустити пару"

виливається для героїні Tea у

звільнення.

Однак швидкість реакції і

підкованість в дискримінаційних законах дозволяє Tea

не тільки зберегти посаду, але й зробити кар'єру. Героїня

заявляє, що вона вагітна. Тепер робочі будні

перемішуються з уявними переймами, а "безневинна"

брехня створює все більше курйозних ситуацій…

"Тимчасово вагітна",
субота, ТЕТ, 15!05

Крутий норов

Марії відомий

усім її

знайомим. Не

випадково її

прізвисько !

Козаностра.

Два роки Марія

працювала за

контрактом в

Італії. І ось

вона повертається до Росії ... Що ж

чекає "залізну леді" на

батьківщині?..

"З привітом, Козаностра",
четвер, СТБ, 11!05

Джон і Джейн

одружені не так давно,

але вже стомлені

своїм шлюбом. Їм

здається, що вони

знають один про

одного все. Але є

дещо, що кожен воліє

тримати при собі:

обидва вони ! наймані

вбивці, які таємно

подорожують по світу, виконуючи небезпечні

місії. Ці окремі таємні пригоди стають їхньою

загальною долею в той момент, коли Джейн

отримує замовлення на Джона, а Джон на

Джейн…

"Містер і місіс Сміт",
неділя, ICTV, 21!00

Зробивши жахливе відкриття

у підвалі старої покинутої

церкви, Тріш і її брат Деррі

їдуть додому. Але звичайна

щоденна подорож на машині

обертається страхітливою

гонитвою, приз в якій ! їхні

життя.

Тінейджерів переслідує

незнищувана сила, що полює

на них з азартом хитрого

хижака, виявляючи в назві

старої пісеньки "Jeepers

Creepers" безодню

найжахливішого змісту…

"Джиперс криперс",
середа, ТЕТ, 23!20



Те, що конкурс відбувся у Бо�
ярській ЗОШ № 1,  � невипадко�
во. Адже це учбовий заклад, кот�
рий став рідним для поета Івана
Коваленка та його дружини Ірини
Павлівни. Багато років життя

подружжя цих видатних педаго�
гів віддало саме цій школі. І, ма�
буть, символічно, що цього дня
прозвучав вірш Івана Коваленка
"Де ліс до Боярки підліг…", прис�
вячений одній із випускниць цієї

школи Ларисі Пекарській, вихо�
ванці дитбудинку, яка залиши�
лась сиротою через те, що її
батька було репресовано. 

Виконавиця цієї поезії � Кате�
рина Волошина (Києво�Свято�
шинська районна класична гім�
назія), й перемогла у номінації
"Краще виконання вірша Івана
Коваленка". А розпочався кон�
курс віршем "Фестиваль". Напи�
саний з піввіку тому, цей вірш був
присвячений зовсім іншому бо�
ярському  фестивалю, і хіба міг
подумати зовсім молодий тоді
учитель, що цим віршем колись
відкриватимуть фестиваль його
імені.

Виконала цей вірш Тетяна
Стельмащук (Боярська ЗОШ №
1), яка отримала перше місце в
конкурсі.

Премію за найбільш проникли�
ве виконання віршів І. Коваленка
отримала Марія Селезньова (Бо�
ярська ЗОШ № 4). Це премія іме�
ні Ольги Рожманової: також ви�
пускниці Боярської ЗОШ № 1,
учениці подружжя Коваленків,
популяризаторки його творів. Цю
премію фінансує син Ольги Рож�
манової � Дмитро Мацука. 

Про те, як пройшов конкурс,
ми запитали Почесного Прези�
дента Фестивалю, члена Оргко�
мітету та журі, доньку поета Івана
Коваленка Марію Кириленко. 

� Маріє Іванівно, які Ваші
враження про конкурс читців?

� Конкурс відбувся на дуже ви�
сокому рівні як з точки зору орга�
нізації, так і з огляду на загальний
рівень виконавської майстернос�
ті учасників. Від імені Оргкоміте�
ту фестивалю висловлюю подяку
директору Боярської ЗОШ № 1
Катерині Мелашенко та виклада�
чу української мови та літератури
Поліні Ярошенко. Вони вклали
душу в організацію конкурсу,
сповнили його теплими почуття�
ми і високими помислами. А ще
ми дякуємо всім педагогам, які
готували учасників до конкурсу.

Ми цінуємо те, як відповідально і
сумлінно вони підійшли до цієї
справи. А нашу талановиту мо�
лодь � лауреатів та дипломантів
конкурсу � ще чекає нагороджен�
ня на гала�концерті.

� Можливо, є якісь заува�
ження чи побажання?

� Так, але лише в тій частині,
що стосується визначеного Орг�
комітетом порядку проведення
конкурсу. Ми ще будемо ради�
тись, але вже зараз можна
спрогнозувати, що до Положен�
ня будуть внесені деякі коректи�
ви. Зокрема, до другого туру
потрібно буде готувати лише
вірш І. Коваленка; читати дозво�
лятиметься лише напам'ять; бу�
де обмежена довжина вірша;
можливо, буде зменшена кіль�
кість учасників від одного учбо�
вого закладу. І, звичайно, хочеть�
ся висловити надію, що наступ�
ного року у конкурсі візьмуть
участь конкурсанти з усіх шкіл
Києво�Святошинського району.  

Замість післямови
Давно відомо: справжня поезія

від життя невіддільна, вона є по�
родженням, віддзеркаленням і
продовженням. Тому ми просто
не можемо не розповісти про
один з епізодів конкурсу.

…Свій виступ студентка уні�
верситету ім. Т Г. Шевченка Да�
рина Мелашенко закінчила чи�
танням поезії І. Коваленка "Ста�
ре піаніно". Після чого виконала
на піаніно декілька мелодій, спів�
звучних духовному настрою кон�
курсу… Цей інструмент був пода�
рований Боярській ЗОШ № 1 ро�
диною Коваленків і, можливо, са�
ме тому здалося на мить, що то
сама душа поетова промовляє
до юних. Ні, не словами поезій,
які звучали в залі, а своїми почут�
тями, болями, переживаннями і
надіями…

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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З одного із найсвятіших місць на землі — Свя�
тої Гори Афон, прибула до Бобриці Сама Цариця
Небесна, в образі Своєї чудотворної ікони "Ско�
ропослушниці". Копія цієї відомої ікони була спе�
ціально виготовлена для бобрицького храму мо�
нахами святої обителі Дохіар (Афон, Греція) і з
благословення намісника, архімандрита Гавриї�
ла, доставлена в Бобрицю до дня храмового
свята, 14 жовтня. У супровідному листі, видано�
му канцелярією монастиря Дохіар, зокрема заз�
начено: "Ця свята ікона Пресвятої Богородиці
"Скоропослушниця" написана в нашому монас�
тирі на Святій Горі Афон для храму Покрови
Пресвятої Богородиці в с. Бобриця…, де і буде
знаходитися для поклоніння усіх віруючих".

Ікона Матері Божої "Скоропослушниця" � одна
з найбільш відомих в усьому світі. Історія цієї іко�

ни тісно пов'язана з афонським
монастирем Дохіар, в якому
вперше і була явлена чудотвор�
на сила цього образу. Припуска�
ють, що ікона була написана у
Х ст. при засновнику дохіарської
обителі преп. Неофіті, котрий
був монастирським ключником
(грецькою � "дохіарі"). У засно�
ваному ним монастирі ікона
"Скоропослушниця" знаходила�
ся у ніші зовнішньої стіни, якраз
над входом у монастирську тра�
пезну. Один із монахів�свічників,
виконуючи свій послух рано і
ввечері проходив крізь двері

трапезної, проносячи велику свічку, котра ней�
мовірно коптила. Одного разу, проходячи під
іконою, цей монах, якого звали Ніл, почув голос:
"Доки ти будеш коптити мій образ?!". 

Монах спершу злякався, але потім прийняв
усе за жарт когось із братії, тож спокійно про�
довжував робити те саме. Невдовзі, коли Ніл
знову проходив зі свічкою під іконою, пролунав
той самий голос: "Негідний монаше! Як насмі�
лився ти продовжувати коптити мій образ?". За
цими словами монах осліп і, зрозумівши свою
помилку, впав перед іконою на коліна та пропла�
кав усю ніч. На ранок братія монастиря знайшли
його і дізналася про те, що трапилось. Вони зі
страхом припали до ікони, бажаючи віддати їй
належну шану. Перед чудотворним образом бу�
ло запалено невгасиму лампаду, а новий свічник

повинен був щовечора кадити перед нею фімі�
ам. Ніл, у надії на велике милосердя Божої Мате�
рі, залишився біля ікони і вирішив не відходити
від неї доти, поки не отримає зцілення. Незаба�
ром, стоячи навколішки перед іконою, він знову
почув знайомий голос: "Ніле! Твоя молитва по�
чута і ти будеш бачити. Коли ж отримаєш ти цю
ласку від Мене, то скажи всім монахам, що від�
нині Я покров і захист їхньої обителі. Нехай вони і
всі православні християни звертаються до Мене
в потребах і Я не залишу нікого. З цієї пори буде
зватися ця Моя ікона "Скоропослушниця", тому
що всім, хто приходитиме до неї, буде подавати�
ся невідкладна милість та виконання прохань". З
того часу ця ікона стала шануватися не лише в
монастирі Дохіар, а й по всьому Афону і по всьо�
му світу. Списки з цього чудотворного образу
розійшлися по багатьох православних храмах, і
стали так само чудотворними, як і оригінал. От�
римала такий список і Бобриця. 

Віримо й ми, що до афонської святині в Боб�
риці, списку чудотворної ікони Матері Божої
"Скоропослушниця", приходитимуть люди, при�
носитимуть до стіп Небесної Матері свої радощі
й біди, тривоги і печалі, прохання і подяки з не�
похитним сподіванням бути скоро почутими. Ад�
же Пресвята Богородиця ніколи не покидала
нас своїми милостями, з нами Її піклування, Її
материнська молитва і вічний покров.

Настоятель храму 
Покрови Пресвятої 

Богородиці, 
отець Ростислав
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Києво!Святошинська районна
конкурсна комісія з організації
роботи, пов'язаної із частковим
відшкодуванням з районного
бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб'єк!
тами малого та середнього під!
приємництва для реалізації ін!
вестиційних проектів, оголошує
конкурс інвестиційних проектів
на визначення переможця для
часткового відшкодування від!
соткових ставок

1. Відповідальним за проведення
конкурсу є управління економіки
Києво� Святошинської районної
державної адміністрації.

2. Право на участь у конкурсі на
одержання компенсації мають по�
зичальники які:

� проводять господарську діяль�
ність не менше одного року;

� не мають простроченої забор�
гованості з виплати заробітної пла�
ти, а також заборгованості перед
державним та місцевими бюджета�
ми та внесків до фондів загальноо�
бов'язкового державного соціаль�
ного страхування;

� не здійснюють виробництво
зброї, алкогольних напоїв та тютю�
нових виробів, оптову та роздрібну
торгівлю ними, організацію та про�
ведення азартних ігор, обмін валю�
ти, надання в оренду нерухомого
майна;

� забезпечують співфінансування
інвестиційного проекту за рахунок
власних коштів у розмірі не менше
20 відсотків його вартості;

� розробили та реалізують інвес�
тиційні проекти, умовами яких пе�
редбачається впровадження енер�
гозберігаючих та природоохорон�
них заходів;

� здійснюють: виробництво това�
рів та надання послуг експортного
спрямування та імпортозамінних;
модернізацію, оновлення та прид�
бання основних фондів для розши�
рення та збільшення обсягів вироб�
ництва товарів (надання послуг):
реалізацію пріоритетних напрямів
соціально�економічного розвитку
області. Перевага надається пере�
дусім позичальникам, які мають се�
редньо облікову чисельність пра�
цівників за звітний (фінансовий) рік
не більше 10 осіб.

3.Право па одержання частково�
го відшкодування відсоткових ста�
вок за залученими в банках креди�
тами не мають позичальники, які
отримують фінансову підтримку за
іншими бюджетними програмами
та за рахунок коштів проектів між�
народних фінансових організацій,
визнані банкрутами або стосовно
яких порушено справу про бан�
крутство, перебувають у стадії лікві�
дації, подали недостовірну інфор�
мацію щодо інвестиційного проекту
або свого фінансового стану.

4.Для участі у конкурсі позичаль�
ники подають до конкурсної комісії
такі документи:

� відомості про підприємство
(повне найменування, місцезна�
ходження, номер телефону, прізви�
ще та ініціали керівника);

� бізнес�план інвестиційного про�
екту ;

� копію кредитного договору, за�
вірену банком, який видав кредит;

� заявку на часткове відшкоду�
вання відсоткової ставки за креди�
том банку, що залучається до реалі�
зації інвестиційного проекту;

� копію статуту та фінансовий звіт
за останній рік та останній звітний
період:

� довідки про відсутність заборго�
ваності з податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, внесків до
фондів загальнообов'язкового соці�
ального страхування та виплати за�
робітної плати;

� документи, які підтверджують
спрямування коштів на інвестиційні
проекти.

Заяви щодо участі у конкурсі
від суб'єктів підприємницької ді!
яльності конкурсною комісією
приймаються до 12 листопада
2012 року з 9.00 до 17.00. год за
адресою: 03115, м. Київ, прос!
пект Перемоги, 126, каб. 23, 
тел. (044) 454! 47!23.
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17 жовтня, в Бояр!

ській ЗОШ № 1 (директор !

Катерина Мелашенко), в

рамках Молодіжного мис!

тецького фестивалю імені

Івана Коваленка, відбувся

конкурс читців!2012.
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Наша довідка
про Молодіжний мистецький фестиваль імені Івана Коваленка

У 2012 році за ініціативи громадської організації "Центр розвитку гро�
мад" Боярська міська рада запровадила щорічний Молодіжний мистець�
кий фестиваль імені Івана Коваленка. Це  символічно, адже Боярка істо�
рично пов'язана з багатьма видатними творчими особистостями, � худож�
никами, поетами, музикантами.  

Фестивалю присвоєно ім'я учителя, поета та дисидента Івана Юхимо�
вича Коваленка, котрий прожив у Боярці більш, як піввіку. Висока поезія
цього митця традиційно приваблює композиторів, спонукає їх до створен�
ня пісень. Іван Коваленко був видатним педагогом, усе життя присвятив
навчанню та вихованню молоді. Він не тільки писав вірші, але й грав на ба�
гатьох cтрунних музичних інструментах, добре малював, володів актор�
ською майстерністю і всі свої вміння передавав учням, виховуючи їх все�
бічно розвиненими особистостями. 

Тож не випадково символом Фестивалю є фантастична "квітка�зірка" а
девізом � заклик поета: "Людино, розцвіти!".

Нагадуємо, що до участі у Фестивалі запрошується талановита молодь
віком від 7 до 30 років, яка випробовує себе у мистецтві художнього читан�
ня, поезії, вокалу, гри на музичних інструментах тощо. Добігає кінця Між�
народний поетичний конкурс "Віршована мелодія",  другий тур вокально�
го конкурсу відбудеться 3 листопада, а конкурсу гітаристів � 17 листопада.
У конкурсантів є можливість прибути одразу на 2 тур конкурсів за наявнос�
ті направлення від учбового закладу. 

Подробиці � на сайті поета Івана Коваленка 
http://ivan�kovalenko.info/, e�mail для довідок �    mkyrylenko@ukr.net.



У листопаді закінчуються

роботи на відкритому ґрунті.

Цього місяця зазвичай квасять

капусту, бажано за день до

Повного місяця (28 листопа�

да). 

У перші дні листопада в теп�

лицях сіють насіння шпинату,

щавлю, буряків. З 5 до 8 аст�

рологи не радять висаджувати

рослини. 14 листопада � Новий місяць, сонячне затемнення. Цього

дня нічого не сіють та не саджають. 

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
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27 жовтня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13!30 "Замбезія" (мультфільм)

15!00   "Мадагаскар!3" (мультфільм)

16!35  
"Льодовиковий період!4:
Континентальний дрейф"

(мультфільм)

18!10   "Титанік" (драма)

21!30   "Піраньї" (жахи)

Що? Де? Коли?

Час Назва

13!30  "Мадагаскар!3" (мультфільм)

15!10   
"Льодовиковий період!4:
Континентальний дрейф"

(мультфільм)

16!50  
"Подорож!2: 

Таємничий острів" (фентезі)

18!40  "Прометей" (фантастика)

21!00
"Президент Лінкольн: Мисливець на

вампірів" (фентезі)

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

За часом картопля готу�

ється трохи більше годи�

ни, але результат того

вартий. Неймовірно смач�

но, ароматно, святково!

Розмарин вийде смачним,

хрустким, зазвичай траву

викидаємо, але не в цьо�

му випадку. Оливкову олію

можна замінити вершко�

вим маслом або гусячим жиром. З трав при запіканні можна

використовувати шавлію і чебрець і зверху покласти смужки

цедри мандарину.

Інгредієнти: картопля 1 кг, олія оливкова 5 ст. л, виноград�
ний оцет 2 ст. л, часник 3�4 головки, розмарин 3�5 гілочок,

сіль � щіпка, перець � щіпка.

Спосіб приготування:
Картоплю почистити. Відварити в киплячій воді 10 хвилин.

Відкинути на друшляк і трохи струсити, щоб обсушити. Форму

для запікання змастити олією і викласти картоплю. Посолити,

поперчити і злегка прим'яти. Поставити запікатися на 30 хв,

до появи рум'яної скоринки. У мисці змішати листочки розма�

рину, неочищені зубчики часнику, влити оцет і оливкову олію.

Дістати з духовки картоплю і полити сумішшю спецій. Запіка�

ти ще хвилин 25�30 в духовці. Подавати на гарнір до риби,

м'яса.

�	��	���
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номераРецепт 

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

Романс… Вічно юний, непід�

владний часові, й разом з тим муд�

рий, як сама вічність, й чарівно�

незбагненний, як саме життя… У

чому таїна твоя, романсе? Чи не в

тому, що, напам'ять знаючи кож�

ний рядочок твій, ми знову й знову

прагнемо почути тебе і тим самим

долучитися до вічності твоїм сло�

вом і твоїм акордом. 

Тому й не дивно, що зала того

вечора була просто таки перепов�

нена тими, хто прийшов на поба�

чення з романсом…

Одним із гостей заходу став Ва�

лерій Дубовецький � заступник

ООБоярського міського голови та

натхненник багатьох проектів, що

реалізуються наразі на теренах Бо�

ярки. Що ж до організаторів вечо�

ра, то ними стали боярський ху�

дожник, поет і бард Андрій Ткачен�

ко (який і був ведучим вечора) та

його дружина � педагог, музикант і

співачка Людмила Горлінська. 

Втім, як з'ясувалося, сама ідея

вечора стала складовою більш

масштабного проекту. Розповідає

директор ЦСПР Ангеліна Лахта�

дир:

� Вечір романсу та романтичної

поезії відбувся в рамках проекту

"Книжковий бум", що фінансується

Боярською міською радою. Проект

реалізується Боярським осеред�

ком ГО "Жіноча громада" у тісному

партнерстві з ГО "Центр розвитку

громад" та нашим Центром соці�

ально�психологічної реабілітації

населення.  Кервіник проекту � Віра

Венгер: завідуюча Боярською

міською бібліотекою № 1 та заступ�

ник голови правління ГО "Жіноча

громада". Що ж до самого проекту

"Книжковий бум", то він став одним

із переможців конкурсу соціальних

проектів, який відбувся в рамках

Програми підтримки громадських

ініціатив Боярської міської ради.

…Вальсували того вечора по�

чуття і душі всіх присутніх. А роз�

почався вечір виступом Валерії

Гоц, лауреатки конкурсу читців,

що декілька днів тому відбувся у

Боярській ЗОШ № 1 у рамках Мо�

лодіжного мистецького фестива�

лю імені Івана Коваленка. Вона

прочитала вірш І. Коваленка "Я тут

зростав", з яким здобула ІІ місце

на конкурсі та проспівала "Лебе�

дину пісню" на слова поета (музи�

ка � Т. Володай).

Не знаю, як це відповідало заду�

му організаторів, але саме виступ

Валерії задав тон всьому вечорові.

Звісно, звучав в залі й класичний

російський романс, і чарівний

український. Та все ж таки біль�

шість виконавців віддавали пере�

вагу або власним романсовим

перлинам, або романсам, написа�

ним на слова саме боярських пое�

тів. Як, наприклад, Валентина Сіро�

дан, яка виконала свій романс на

слова боярського поета, "аксака�

ла" "Боярських майстрів" Олексан�

дра Зозулі… 

Своїм пісенним мистецтвом гля�

дачів та один одного порадували

науковий співробітник Боярського

краєзнавчого музею Мар'яна Слє�

пова ("Колискова" на слова І.Кова�

ленка та російськомовний класич�

ний романс), Наталя Горенко (пісня

на слова Любові Осіпенко), Тетяна

Зузанська, Алла Бібік, Алла Баяро�

ва і, звісно ж, ведучий вечора Анд�

рій Ткаченко. 

Та й поети не залишилися осто�

ронь. Свої вірші прочитали Любов

Осіпенко, Олена Новаковська, Ан�

на Відеречко, Віталій Приймачен�

ко, Андрій Ткаченко, Володимир

Токовенко. А Ніна Знова, хоча сама

вірші не пише, але також на змогла

залишитись просто глядачем, від�

так прочитала вірші Маргарити Алі�

гер та Анни Ахматової…  

Дійсно, кожен

учасник цього ве�

чора романсово�

го одкровення

зумів відкрити

свою талановиту

душу в іншій,

н е в і д о м і й ,

можливо, і

йому самому,

іпостасі… Та

були серед

учасників лю�

ди, про яких

хотілося б

сказати окре�

мо. Тому що

не лише сво�

їм талантом,

а й деякими таємницями поділили�

ся того дня вони з присутніми.

По�перше, це � Людмила Ліщин�

ська та Антоніна Мартинюк. Багато

в чому долі цих двох жінок схожі.

Обидві пройшли війну, обидві втра�

тили чоловіків, обидві знайшли се�

бе в пісні… Втім, щодо пісні, то тут

випадок особливий.

� Пісня завжди була з нами. Саме

вона привела нас до хору ветера�

нів. Але тільки сьогодні ми відчули в

повній мірі її незбагненну силу… �

діляться жіночки своїми одкровен�

нями.

� Невже до цього ніколи романси

не виконували?

� Ну чому ж, виконували звісно.

Та одна справа співати для себе на

кухні, інша � в хорі: стали в позицію,

плечі розправили, руки склали… А

такий вечір � зовсім інша справа!..

Тому дякуємо Андрієві Ткаченку та

Людочці Горлінській, які за кілька

вечорів навчили нас не співати, а

жити піснею на сцені разом з на�

шими слухачами. 

Заступник міського голови Бо�

ярки Валерій Дубовецький у свою

чергу зазначив: 

� Почуте й побачене, а, в першу

чергу, та неповторна атмосфера

щирого й глибинного єднання душ

людей, закоханих в романс і лірич�

ну поезію, безумовно, захопили.

Того вечора сама вічність промов�

ляла до серця заповітними слова�

ми любові… 

Мабуть, саме ця унікальна ат�

мосфера єднання душ надихнула

Валерія Михайловича взяти до рук

гітару та разом з учасниками

творчого вечора виконати улюбле�

ні пісні…

���� ���	���� �
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29 жовтня ! вихідний день 

городника Календар 
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І ліричної поезії… А
відбулося це єднання 19
жовтня, в приміщенні гос!
тинної зали Києво!Свято!
шинського центру соціаль!
но!психологічної реабіліта!
ції населення, постражда!
лого від наслідків аварії на
ЧАЕС (директор ! Ангеліна
Лахтадир). Тому що саме
того дня тут проходив вечір
романсу та романтичної
поезії.

Новій ідеї ! втілитись в життя!

Після завершення вечора  у неформальній обстановці відбулося

спільне засідання ГО "Центр розвитку громад" та "Боярського  мистець�

кого братства". Члени організацій вислухали пропозицію Марії Кири�

ленко, доньки поета І.Коваленка та заступниці голови правління

ГО "Центр розвитку громад", про започаткування у Боярці періодичного

видання збірок вибраних творів митців, які історично пов'язані з Бояр�

кою, та сучасних авторів. Усі присутні одноголосно підтримали цю про�

позицію. Спільно обрали робочу назву майбутньої серії � "Боярська

творча скарбничка" (БТС).  Правлінням обох організацій було доручено

звернутися з листом до Боярської міської ради з проханням визначи�

тись із порядком фінансування цього починання.

Непомітно проминув час, відведений для побачення з романсом.

Схована до кофра гітара, опущена кришка піаніно, закриті збірники пое�

зій… Обмінюючись враженнями, учасники цього чарівного мистецького

дійства залишають гостинну будівлю Центру. А романс продовжує жити:

в легкому осінньому туманці, що стелиться травою впереміж із ранніми

сутінками, в струні гітарній, в клавіші роялю, і в романтичному рядку, й в

серцях усіх, небайдужих до таїн мистецтва…   

Радислав Кокодзей,  фото автора



Останні дні жовтня обіцяють бути холодними. Вже в суботу,
27 жовтня, очікується падіння температури до 0 °С та опади у
вигляді дощу і навіть снігу. Починаючи з вівторка до нас по�
вернуться сонячні дні, а 31 жовтня температура знову підні�
меться вище нуля.

І хоча час від часу дощитиме, з другого дня листопада ден�
на температура перевищуватиме позначку у + 10 °С. З 6 лис�
топада температура почне знижуватися.

Якщо останні вихідні жовтня будуть морозними, то перші
вихідні листопада обіцяють бути теплими та сонячними. Але
не варто забувати, що починається останній місяць осені, піс�
ля якого неодмінно настане зима, тому вже час діставати з
шаф теплий одяг і чекати нової весни, водночас дякуючи осе�
ні за останні сонячні дні.
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ОВЕН
Все те, заради чого Овен працював раніше і до
чого так посилено прагнув, починає збуватися.
Зовсім небагато додаткових зусиль, і скла�
деться ідеальна ситуація. Ймовірно, витрати
Овна будуть набагато перевищувати його за�
робіток, значить, саме час задуматися про ро�
зумну економію. Якщо ви плануєте великі по�
купки, необхідно переконатися в хорошій якос�
ті потенційного придбання. Обдумуйте всі свої
дії.

ТІЛЕЦЬ
Тільцям потрібно зайнятися своїм здоров'ям.
Навіть найменше погіршення самопочуття мо�
же обернутися тривалим захворюванням. Щоб
уникнути погіршення здоров'я, доведеться від�
мовитися від усіх шкідливих звичок. Якщо вмі�
ло використовувати свою кмітливість і тяму�
щість, то в професійному плані вам вдасться
втілити в реальність всі найскладніші проекти і
плани.

БЛИЗНЮКИ
Близнюкам саме час помітити творчий потен�
ціал та вміння своїх дітей. Обов'язково поспри�
яйте розвитку здібностей дитини. Незначні
проблеми на роботі � це не привід для зневіри і
поганого настрою. Найближчим часом все
владнається, і матеріальний дохід Близнюків
значно перевершить регулярні витрати. Нові
знайомства можуть перерости у справжню
довгу дружбу.

РАК
Початок місяця ознаменується для Рака здій�
сненням довгоочікуваної подорожі, від якої на�
довго залишаться приємні спогади та позитив�
ні емоції. Нікому не видавайте зайвої інформа�
ції і чужих секретів � це стане причиною нега�
раздів на роботі. Раки, яких турбував стан влас�
ного здоров'я, знову відчують себе повними
сил. Обов'язково приймайте пропозиції діло�
вого характеру.

ЛЕВ
Якщо Лев навчиться прислухатися до голосу
свого серця і тимчасово забуде про підказки
розуму, йому пощастить уникнути серйозних
неприємностей і життєвих помилок. Загостре�
на інтуїція дасть зрозуміти Леву, хто ворог, а хто
друг. Вона ж визначить, де звичайний флірт, а
де справжні сильні почуття. Запалена свідо�
мість Лева спровокує неправильну реакцію на
слова і дії оточуючих.

ДІВА
Перш ніж намітити шляхи досягнення цілей і
визначити стратегію дій, Дівам слід звернути
увагу на поради та рекомендації старших і дос�
відчених колег. Така поведінка гарантує запобі�
гання невдач в професійній сфері. Зараз не час
здаватися і відмовлятися від наміченої мети
через незначні нюанси. Все це допоможе до�
могтися довгоочікуваного успіху.

ТЕРЕЗИ
Якщо Терези будуть приділяти недостатню
увагу дрібницям і не піклуватимуться про події,
то, швидше за все вони будуть втягнуті в неп�
риємну ситуацію і ошукані. Від близької люди�
ни можна чекати дивного вчинку, який спрово�
кує переосмислення взаємин і почуттів. У цей
період Терезам не рекомендується необдума�
но починати нові ділові проекти.

СКОРПІОН
Властива Скорпіонам сила духу і вміння прий�
мати будь�яку ситуацію не втрачаючи почуття
гумору, допоможе в цьому місяці домогтися
всього, що було заплановано. Головне не по�
милитися в своїх істинних бажаннях і чітко виз�
начити цілі. Дорослим Скорпіонам слід усіляко
підтримувати своїх дітей. Не варто займатися
реформами в особистих відносинах і прагнути
змін в сімейному житті.

СТРІЛЕЦЬ
У бізнесі Стрільцям слід утриматися від нега�
тивних емоцій і конфліктних ситуацій. Ваше на�
чальство може запідозрити вас у створенні
хвилювань в колективі, цілком можливо цей
факт негативно позначиться на майбутньому
кар'єрному зростанні. Більш того, зараз макси�
мально імовірна втрата власного ділового ста�
тусу або займаної посади.

КОЗЕРІГ
Життя Козерогів буде протікати в звичному
руслі, не передбачається жодних серйозних
змін, що благотворно відіб'ється на взаєминах
з близькими і дозволить гарненько відпочити.
Для тих Козерогів, які живуть зі своєю другою
половинкою, є можливість додати в цей союз
романтичних моментів і красивих жестів. У
справах все спокійно, робота приносить ста�
більний дохід.

ВОДОЛІЙ
У цей період Водоліям не рекомендується
приймати ніяких відповідальних рішень, відчут�
тя повного контролю над ситуацією і володіння
потрібними відомостями, швидше за все, по�
милкове. Подальший поворот справ так подіє
на Водолія, що він перестане впливати на події.
Все це стане плідним підґрунтям для активних
дій з боку недоброзичливців і супротивників
Водолія.

РИБИ
Декому з Риб доведеться пережити коротку
розлуку з другою половинкою. Це принесе
тривоги і хвилювання. Не варто сильно пере�
живати, ваш коханий або кохана обов'язково
буде вірний своїм почуттям, навіть перебуваю�
чи далеко від вас. Тим більше що спілкування
продовжиться і на відстані. На роботі в Риб все
відбувається само собою, справи йдуть своєю
чергою і не вимагають особистого контролю.

ГОРОСКОП
1 листопада 
 15 листопада
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velad@ukr.net
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ВЕЛИКА МЕРЕЖА АПТЕК
ЗАПРОШУЄ У БОЯРЦІ:

ФАРМАЦЕВТА, САНІТАРКУ.
Середня фармацевтична або медична освіта

Досвід роботи на аналогічній посаді

Тел. 067!245!91!27

98573
Газета “Боярка!Інформ”

ЖІНОЧА ЛОГІКА. Їду в авто�
бусі. Треба передати за проїзд.
Поруч стоїть дівчина, як до неї
звернутися ? Міркую логічно.

Цей автобус�експрес. Якщо
дівчина не зійшла на поперед�
ній зупинці значить вона їде в
мій район. Їде з пляшкою вина
значить до чоловіка.

Вино дороге, значить до кра�
сивого чоловіка. У нашому дво�
рі двоє красивих чоловіків � мій
чоловік і мій коханець. До мого
коханця вона їхати не може,
оскільки до нього їду я. Значить
вона їде до мого чоловіка. У мо�
го чоловіка дві коханки: Катя і
Оля. Катя зараз у відрядженні. �
Оля, передай за проїзд будь�
ласка.

Дівчина ошелешено: � Звідки
ви мене знаєте?

Колись греки зруйнували
Трою, Персію, Єгипет,
Сирію, Фінікію, Вавилон,
Бактрію... Настала черга і
Євросоюзу.
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6
МІСЯЦІВ !

24 ГРН

3
МІСЯЦІ !

12 ГРН

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
АДМІНІСТРАТОР

ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ІНТЕРНЕТ!ПРОВАЙДЕРА.

РОБОТА ВДОМА.
Вимоги: комунікабельність,

відповідальність, канал в Інтернет.
Бажано: вміння працювати 

в білінговій системі.
063!699!66!69
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Погода

Телефон

097!4150783

Тут може бути

Ваша 

реклама
12 МІСЯЦІВ !

48 ГРН

Уміння бачити та
помічати прекрасне ! це
без перебільшення дар,
який потрібно розвивати
з дитинства. Фотороботи,
які були презентовані
учасниками проекту
"Позитивний погляд"
засвідчують, що юні
боярчани наділені цим
прекрасним даром.
Пропонуємо нашим
читачам вкотре
пересвідчитися в цьому. 

* * *
Презентуємо роботу

юних фотографів із
районної класичної
гімназії, яка називається
"Білочка". Саме під час
прогулянки осіннім лісом,
який зберігає романтику
шарудіння сухої листви,
незабутню колористику
барв та неперевершене
почуття єднання з
природою, об'єктив
вправного фотографа
зафіксував цей кадр. …


