
28 жовтня 1944 року завершилося
визволення України від німецько�фа�
шистських загарбників…

Минулої неділі в парку Перемоги нашо�
го міста відбулося вшанування пам'яті за�
хисників Батьківщини, які не повернулися
з тієї війни, оплативши перемогу найви�
щою ціною � ціною власного життя…

Зранку того недільного дня потепліша�

ло і визирнуло сонце, та потім на його яс�
ному лику з'явилася сіра хмара скорботи,
яка кожної миті готова була заплакати
сльозами холодного дощу. Та, попри це,
біля Обеліску Слави у парку Перемоги,
відразу після закінчення церковної неділь�
ної служби починають збиратися люди. 
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НАКОПИЧЕННЯ БОРГІВ � 
ЦЕ ЗВИЧКА

Адже далеко не завжди злісними

боржниками є малозабезпечені гро�

мадяни. Як не парадоксально, але

головна причина накопичення мега�

боргів � це звичка. 

� З невідомих причин люди просто

звикають до думки, що за надані ко�

мунальними службами послуги мож�

на не платити. Тож накопичення бор�

гів є більше психологічним, ніж соці�

альним фактором, � розповідає ди�

ректор КП "Боярка�Водоканал" Во�

лодимир Павлусь. � Насправді кон�

тингент злісних неплатників з роками

майже не змінюється, тому до таких

неблагонадійних споживачів наразі

ми застосовуємо найжорсткіші захо�

ди.

Перелік можливих важелів впливу

на злісних неплатників незначний,

та, як показує досвід, досить дієвий.

Найбільш ло�

яльний � рес�

труктуризація

боргу. Рішення

про це приймає

відповідна комісія

по роботі з боржни�

ками. Вона діє й при Боярській місь�

кій раді. Однак таке мирне

розв'язання фінансової суперечки

можливе тільки за умови сплати го�

ре�споживачем частини боргу та

дотримання ним графіка погашення

заборгованості.

За словами заступника міського

голови Боярки з комунальних питань

Миколи Давиденка, в середньому в

50 % випадків приймається рішення

про реструктуризацію заборгова�

ності.

Які ж засоби впливу застосовують�

ся до решти злісних неплатників?

АВТОМОБІЛЬ ЗА ВОДУ?

� За відсутності будь�якої реакції з

боку дебіторів, наше підприємство

змушене стягувати борг в примусо�

вому порядку шляхом подання

позовів до суду, � розповідає Воло�

димир Павлусь. � А вже після ухва�

лення рішення суду про стягнення

боргу, відповідні матеріали подають�

ся до виконавчої служби. Тільки цьо�

го року нами було подано 16 позов�

них заяв на загальну суму 203 600

грн. Станом на 5 листопада суд ухва�

лив вже дев'ять рішень, які подані до

виконавчої служби. Ще сім позовних

заяв � в процесі розгляду. 

Як відомо, державний виконавець

надає боржнику право на добровіль�

не виконання судового рішення. При

відмові або ігноруванні такого рішен�

ня судовий виконавець проводить дії

щодо примусового стягнення боргу. 

БІЙ БОРЖНИКАМ!

"І ЖИВУТЬ У ПАМ'ЯТІ НАРОДУ…"

І хоча це гасло притаман�
не, як правило, комуналь�
ним службам у розпал чер�
гової акції "полювання на
боржників", думаю, що під�
тримують його й більшість
тих споживачів, які вчасно
сплачують за комунальні
послуги. Адже принцип "би�
тий небитого везе", мабуть,
щонайкраще характеризує
ситуацію зі сплатою насе�
лення, зокрема, за водо�
постачання та водовідве�
дення.

У Боярці триває
двомісячник
благоустрою

ТV �

прогр
ама

УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ62013 РОЗПОЧАЛАСЯ

1 МІСЯЦЬ 6
4 ГРН

4 стор.

3 стор.

На обласно�
му етапі танцю�
вального мара�
фону "Майбут�
нє України бу�
дуємо разом!",
що відбувся 20
жовтня в м. Бро�
вари, вихованці
Боярської місь�

кої школи мистецтв (директор � Антоніна Кал�
микова) вибороли призову бронзу…

10-11 стор.

ТРІУМФ БОЯРСЬКИХ  ТАНЦЮРИСТІВ

Традиційно
п р а ц і в н и к и
Д е р ж а в т о і н �
спекції здій�
снюють пере�
вірку умов пе�
ревезення гро�
мадян на паса�
жирському ав�
тотранспорті. 

5 стор.

ЯК ПЕРЕВІЗНИКИ ПАСАЖИРІВ

ПІДГОТУВАЛИСЯ ДО ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 

5 листопада Києво�
Святошинський центр
соціально�психологіч�
ної реабілітації насе�
лення, який очолює
Ангеліна Миколаївна
Лахтадир, відсвятку�
вав свій 12�й ДЕНЬ НА�
РОДЖЕННЯ.

3 стор.

ЦСПР ПРИЙМАВ ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ

НАРОДЖЕННЯ

У номері
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Офіційно

Днями міський голова Боярки Тарас
Добрівський провів нараду, в якій взяли
участь всі заступники мера. Під час за�
сідання Тарас Григорович окреслив
пріоритетні напрями у роботі міської
влади до кінця 2012 року. Зокрема, він
визначив чотири головних завдання:
затвердження генерального плану міс�
та, гармонізація ринку зовнішньої рек�
лами в Боярці, демонтаж незаконно
встановлених МАФів та вирішення на�
гальних питань з благоустрою міста.

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі
�������� ������� �	��	���
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8 листопада 2012 року Києво�Свято�
шинський районний суд розглянув
справу за адміністративним позовом
Вадима Олександровича Українця до
Боярської міської ради про зобов'язан�
ня вчинити дії. У позові йшлося про
звільнення депутата Дмитра Ігоревича
Паливоди з виборної посади секретаря
Боярської міської ради. 

Під час судового засідання було ого�
лошено вступну та резолютивну части�
ни постанови, а саме: відмовити у задо�
воленні адміністративного позову В.О.
Українця до Боярської міської ради про
зобов'язання вчинити дії. 

Наша газета вже неодноразово ін�
формувала читачів про те, що в місті
триває реконструкція мережі вуличного
освітлення. Як повідомили представ�
ники КП "Боярське ГВУЖКГ", вже відпо�
відні роботи проведені на 8 вулицях із 12
запланованих. Цього року завдяки зу�
силлям комунальників та міської влади
"з нуля" було освітлено також провулки
Житомирський та Вокзальний, а також
вулицю Московську. 

Не меншу увагу приділили цього року
й питанню покращення стану міських
доріг. На більш ніж десяти вулицях не�
щодавно було проведено ямковий ре�
монт дорожнього покриття. 

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

������ �	��

� ���� ����� 

Києво�Святошинська районна ор�
ганізація Товариства "Червоного
хреста" звертається до небайдужих
людей з проханням взяти участь у
благодійній акції зі збору теплого
одягу та взуття "Чобіток". Зібрані
речі будуть передані малозабез�
печеним верствам населення. 

Збір одягу та взуття проводиться 
щочетверга за адресою: 

м. Боярка, вул. Вокзальна, 2 (райСЕС).
Контактна особа Лідія Заїченко, 

тел. 096�960�43�82

�����
����

на заміщення вакантних посад по�
садових осіб місцевого самовряду�
вання виконавчого комітету:

� головного спеціаліста з ко�
мунальних питань та благоус�
трою � 1 штатна одиниця (на час
декретної відпустки);

� спеціаліста І категорії з пи�
тань архітектури � 1 штатна оди�
ниця (на час декретної відпустки). 

Звертатися за адресою: м. Бояр�
ка, вул. Білогородська, 13, Бояр�
ська міська рада, кабінет № 7. До�
відки за телефоном 43�241.

�����
����� ������

Стисло

1. Земельна ділянка Боярської міської ради.
Площа земельної ділянки: 0,2742 га.
Місце розташування земельної ділянки (ді�

лянок): 08154, Київська обл., Києво�Святошин�
ський р�н, м. Боярка, вул. Магістральна, 4.

Цільове призначення земельної ділянки (ді�
лянок): землі промисловості.

Наявність забудови (об'єктів, споруд, мереж
та ін.): складські приміщення.

Мета проведення незалежної оцінки: визна�
чення ринкової вартості земельної ділянки з
метою продажу шляхом викупу.

2.Земельна ділянка Боярської міської ради.
Площа земельної ділянки: 0,3010 га.
Місце розташування земельної ділянки (ді�

лянок): 08154, Київська обл., Києво�Святошин�
ський р�н, м. Боярка ,вул. Магістральна, 4.

Цільове призначення земельної ділянки (ді�
лянок): землі промисловості.

Наявність забудови (об'єктів, споруд, мереж
та ін.): складські приміщення.

Мета проведення незалежної оцінки: визна�
чення ринкової вартості земельної ділянки з
метою продажу шляхом викупу.

Претендентам потрібно подати до конкур�
сної комісії в запечатаному конверті з описом

документів, що містяться в конверті, такі доку�
менти:

� заява на участь у конкурсі за встановленою
формою;

� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційних документів оцінюва�

чів, які працюють у штатному складі та яких бу�
де залучено до проведення оцінки та підписан�
ня звіту з експертної грошової оцінки земель�
ної ділянки;

� письмові згоди оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до проведен�
ня робіт з експертної грошової оцінки земель�
них ділянок та підписання звіту, завірені їхніми
особистими підписами;

� копія сертифіката суб'єкта оціночної діяль�
ності та копія ліцензії на виконання землеоці�
ночних робіт, видані претенденту Державним
агентством земельних ресурсів України (Дер�
жавним комітетом України із земельних ресур�
сів);

� інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особисто�
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучають�

ся ним, з експертної грошової оцінки земель�
них ділянок, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента пода�
ється у запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт
необхідно зазначити в єдиній одиниці виміру �
календарних днях.

Конкурс відбудеться 12.12.2012 р. о 
10�00 год. у Боярській міській раді за адре�
сою: Київська обл., Києво�Святошинський
р�н, м. Боярка, вул. Білогородська, 13,
каб. 3.

Конкурсна документація подається до
конкурсної комісії Боярської міської ради
не пізніше, ніж за чотири робочі дні до ого�
лошеної дати проведення конкурсу (включ�
но) за адресою: 08154, Київська обл., Киє�
во�Святошинський р�н, м. Боярка, вул. Бі�
логородська, 13, каб. 3.

Телефони для довідок: 
(04498) 40�355, 42�246.

Інформація Боярської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки земельної ділянки, на якій розміщені об'єкти нерухомості

Додаток 3
до рішення
від ____________ р. № _______

ПОРЯДОК
виявлення та обліку безхазяйних
відходів на території м. Боярка

Безхазяйні відходи � відходи, що не ма�
ють власника або, власник яких невідо�
мий.

1. Цей Порядок розроблено відповідно
до Закону України "Про відходи" та По�
рядку виявлення та обліку безхазяйних
відходів, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р.
№ 1217.

2. Власники або користувачі земельних

ділянок, на яких виявлено відходи, зо�
бов'язані повідомити про них місцеві ор�
гани виконавчої влади чи органи місцево�
го самоврядування.

3. Підставами для здійснення процедур
визначення відходів та наступного їх облі�
ку також можуть бути заяви (повідомлен�
ня) громадян, підприємств, установ та
організацій, засобів масової інформації,
результати штатних інспекційних переві�
рок органів Мінекоресурсів на місцях, са�
нітарно�епідеміологічної служби, органів
місцевого самоврядування тощо.

4. Заяви (повідомлення) про факти ви�
явлення відходів розглядаються на чер�
говому (позачерговому) засіданні постій�
но діючої комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами (далі � комісія).

5. Комісія визначає кількість, склад,
властивості, вартість відходів, ступінь їх
небезпеки для навколишнього природ�
ного середовища і здоров'я людини та
вживає заходів до визначення власника
відходів.

У разі необхідності для визначення
власника відходів та їх оцінки можуть за�
лучатися правоохоронні органи, відповід�
ні спеціалісти та експерти, утворені робо�
чі групи.

6. За результатами своєї роботи комі�
сія складає акт, який передається до ор�
гану місцевого самоврядування для вирі�
шення питання про подальше поводжен�
ня з відходами.

7. На підставі акта комісії органи місце�
вого самоврядування приймають рішен�
ня щодо подальшого поводження з відхо�
дами та в разі необхідності порушують
справу про притягнення до відповідаль�
ності осіб, винних у порушенні законо�
давства про відходи, та відшкодування
заподіяної шкоди.

8. У разі визначення власника відходів
він несе повну відповідальність за додер�
жання умов поводження з ними та запобі�
гання негативному впливу відходів на
навколишнє природне середовище від�
повідно до положень Закону України "Про
відходи".

10. Облік відходів, власника яких вста�
новлено, здійснюється відповідно до
"Порядку ведення державного обліку та
паспортизації відходів", що затвердже�
ний постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 1 листопада 1999 р. № 2034.

Відходи, повернуті власнику або у дер�
жавну чи комунальну власність, облікову�
ються ними за встановленою вартістю, з
одночасним збільшенням додаткового
капіталу такої юридичної особи.

Заступник 
міського голови М. І. Давиденко

7 листопада майданчик біля місько�

го будинку культури прикрасила но�

венька дошка оголошень. Її встанов�

лення стало можливим завдяки реа�

лізації соціального проекту "Вулич�

ний інтернет", який визнано одним із

переможців конкурсу, що проводився

за підтримки Боярської міської ради. 

� За кошти, які ми отримали, як пере�

можці, й було встановлено цю інформа�

ційну дошку, � розповідає керівник соці�

ального проекту В'ячеслав Сенчук. � Поя�

ва в місті таких об'єктів дозволить зроби�

ти трансляцію та обмін інформацією

більш ефективними та доступними. Бо�

ярчани отримають підтримку у задово�

ленні своїх інформаційних потреб, зрос�

те рівень поінформованості городян про

важливі події. Так, на цій інформаційній

дошці можна буде безкоштовно розмі�

щувати як офіційні оголошення (для цьо�

го передбачено місце в центрі площини),

так і приватні � з лівого та

правого країв. Для того,

щоб дошка мала естетичний

вигляд, визначено й розмір

для приватних оголошень �

1/4 аркуша формату А 4.

Сподіваюся, що цього року

ми лише розпочали реаліза�

цію проекту і в майбутньому

у Боярці будуть встановлені

ще комплексні інформаційні

дошки. Переконаний, що їх

поява зменшить кількість

випадків розміщення оголо�

шень і рекламних постерів у несанкціоно�

ваних місцях, а отже, покращиться есте�

тичний вигляд міста.

Інф. “Боярка�Інформ”

Проект 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

VІ СКЛИКАННЯ
чергова ___ сесія

РІШЕННЯ № ___/_____
від ________2012 року м. Боярка

Про утворення постійно діючої ко�
місії з питань поводження з безхазяй�
ними відходами на території м. Бояр�
ка та затвердження Порядку вияв�
лення і обліку безхазяйних відходів
на території м. Боярка

Згідно зі статтями 33, 40 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", Законами України "Про охорону нав�
колишнього природного середовища",
"Про відходи", відповідно до "Порядку
виявлення та обліку безхазяйних відхо�
дів", затвердженого постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 3 серпня 1998 р.
№ 1217, "Порядку ведення державного
обліку та паспортизації відходів", зат�
вердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 1 листопада 1999 р. 

№ 2034, та з метою зменшення обсягів
утворення відходів, посилення контролю
за екологічним станом місць утворення
та видалення відходів, оцінки їх впливу
на навколишнє природне середовище і
здоров'я людини,

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Утворити постійно діючу комісію з
питань поводження з безхазяйними від�
ходами на території м. Боярка та затвер�
дити її склад, згідно з Додатком № 1.

2. Затвердити Положення про постій�
но діючу комісію з питань поводження з
безхазяйними відходами на території 
м. Боярка, згідно з Додатком № 2.

3. Затвердити Порядок виявлення та
обліку безхазяйних відходів на території
м. Боярка, згідно з Додатком № 3.

4. Координацію роботи щодо виконан�
ня цього рішення покласти на заступни�
ка міського голови з житлово�комуналь�
них питань Давиденка М. І.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

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

Позитив
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25 жовтня 2012 року спортивна зала ясел�

садка "Берізка" була наповнена духом змагань.

Діти двох старших груп "Капітошка" та "Віночок"

разом із батьками брали участь у веселих еста�

фетах спортивного сімейного свята "Тато, ма�

ма, я � спортивна сім`я".

Учасників та гостей свята привітали: заступник Бо�

ярського міського голови Валерій Михайлович Ду�

бовецький, керівник закладу Людмила Федорівна

Майок, вихователь�фізінструктор Олександра Геор�

гіївна Медведенко.

� Від бадьорості та життєрадісності дітей залежить

їхнє фізичне та духовне життя, розумовий розвиток,

віра в свої сили, � зазначила під час заходу Людмила

Федорівна. � "Діти та дорослі � за здоровий спосіб

життя " � під таким гаслом ДНЗ "Берізка" двічі на рік

проводить родинні спортивні свята. І цю добру тра�

дицію ми будемо продовжувати й надалі. Адже і діти,

і дорослі, які беруть участь у заходах, отримують без�

ліч позитивних емоцій. Та головне те, що такі

свята пропагують здоровий спосіб життя. 

�������� ���� 
� "�������"

Першими прибули військові ліце�

їсти�богунівці, які завмерли в почес�

ній варті по обидва боки обеліску та

на головній алеї… Обмінюючись

спогадами (а чи просто буденними

проблемами), групками підходять

ветерани… Біля Обеліску також

представники міської та районної

влади: міський голова Боярки Тарас

Добрівський, заступник мера Вале�

рій Дубовецький, керівник управлін�

ня праці та соціального захисту на�

селення РДА Сергій Черток, началь�

ник відділу культури та туризму РДА

Дмитро Гончаренко, керівники вете�

ранських організацій Володимир

Нурищенко та Анатолій Пастовен�

ський. Хвилюється на холодному віт�

рі учениця Боярської ЗОШ № 1 Ва�

лерія Гоц � ведуча заходу. Бо начебто

і свято, але ж дійсно � зі сльозами на

очах…

Слова пісні настільки щирі, що,

здається, виринають вони з самих

глибин серця цієї юної дівчини. І тим

глибшою і красномовнішою вида�

ється після них Хвилина мовчання.

Одна коротка хвилина, протягом

якої можна згадати все і потрібно

згадати всіх…

� Сьогодні ми вшановуємо наших

ветеранів, людей, які віддали найдо�

рожче заради мирного життя нас�

тупних поколінь, � так почав свій вис�

туп Тарас Добрівський. � Дякую всім,

хто зараз знаходиться тут, аби відда�

ти шану загиблим, героям Великої

Вітчизняної війни. А присутнім вете�

ранам зичу міцного здоров'я та дов�

гих років життя. 

У своєму виступі Тарас Григоро�

вич також повідомив про прагнення

міської влади відреставрувати цей

комплекс та зазначив, що наступно�

го року має відбутися відкриття

пам'ятного знака воїнам�інтернаціо�

налістам.

З коротким словом до присутніх

також звернулися керівник районно�

го управління праці та соціального

захисту населення Сергій Черток,

керівники ветеранських організацій

Анатолій Пастовенський та  Володи�

мир Нурищенко.

Зокрема Володимир Андрійович

зауважив: "Ми з величезним азар�

том кидалися в бій, щоб здобути цю

перемогу. Тож вічна слава тим, хто

брав участь у звільнені нашої рідної

України"…

А потім лягли на холодний граніт

трепетні пелюстки живих квітів: сим�

волічний дар живих перед тими, хто

торує дорогу свого безсмертя вже в

інших світах. Тому що День визволен�

ня України � результат подвигу всіх,

хто по�синівськи її любив і жертвував

заради неї своїм життям. Доземний

уклін та вічна наша вдячність � живим і

полеглим. Вічна слава героям…

Радислав Кокодзей, 

фото автора



1 стор.

5 листопада Ки�

єво�Святошин�

ський центр

с о ц і а л ь н о �

психологічної

р е а б і л і т а ц і ї

населення та

його інформу�

вання з питань

подолання наслід�

ків Чорнобильської

катастрофи, який очолює Ангеліна Ми�

колаївна Лахтадир, відсвяткував свій

12�й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ.

Того дня колектив приймав привітання від

друзів та колег. Зокрема, іменинника приві�

тали заступник міського голови Боярки Ва�

лерій Дубовецький, працівники КП "ІА "Бо�

ярка�Інформ", представники громадських

організацій міста та регіону. 

Під час святкового заходу лунало багато

теплих слів на адресу працівників центру, який

без перебільшення є осередком активного

суспільно�громадського життя міста. Цього

року саме на базі Центру вперше було прове�

дено конкурс соціальних проектів. Ті проекти,

які здобули перемогу, вже успішно реалізова�

ні на теренах Боярки.

Колектив редакції "Боярка�інформ" приєд�

нується до всіх побажань та зичить працівни�

кам Центру нових творчих здобутків, розвитку

та креативних ідей, а також підтримки в усіх

починаннях.  

Інф. "Боярка�інформ"
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6 листопада відбулося засідання

виконавчого комітету Боярської

міської ради, яке вів перший зас�

тупник міського голови Валерій

Скочко. 

На виконкомі було затверджено рі�

шення про зниження вартості послу�

ги, яку надає комунальне підприємс�

тво "Боярка�Водоканал". Відтепер

вартість викачки та очистки стоків з

вигрібних ям будинків, за адресами: 

вул. Шевченка, 84 та 86, а також 

вул. І. Франка, 102 а� становить 22

грн 58 коп. за 1 метр кубічний. Нага�

даємо, що раніше вартість цієї пос�

луги складала 33 грн 68 коп. Кому�

нальники та влада міста прийняла рі�

шення про здешевлення послуги з

огляду на прохання мешканців цих

будинків. 

Крім того, на виконкомі були розгля�

нути архітектурні та житлові питання. 

Про виконання стратегічного плану

розвитку міста Боярка на засіданні до�

повіла завідувач фінансово�економіч�

ного відділу міськради Олена Балуєва.

Зокрема, вона зазначила, що за ос�

танні роки було виконано половину

визначених планом завдань, серед

яких будівництво нової котельні та ка�

налізаційного колектора в історичній

частині міста. 

Також члени виконавчого комітету

прийняли рішення про присвоєння

жительці Боярки Н. Р. Гетьман почес�

ного звання "Мати�героїня". 

������� �	����� ������, ��� �	�	� 
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Втім, конкурсом цей захід був

лише за формою. А за змістом

він перетворився на справжнє пі�

сенне свято. Свято�уклін видат�

ній постаті в українській історії:

учителю, поету, дисиденту, по�

літв'язню радянських часів і

просто прекрасній талановитій

людині � Івану Юхимовичу Кова�

ленку. 

Оцінювало виступи учасників

компетентне журі, до якого

увійшли заслужена артистка України

Інна Андріяш; співачка, магістр во�

кальної педагогіки Руслана Лоцман;

керівник народного козацького

фольклорного ансамблю "Горлиця"

Любов Рачинська; музикант і автор

пісень Олег Саліванов. А очолила

журі  почесний президент

фестивалю, дочка Івана

Юхимовича Коваленка Ма�

рія Іванівна Кириленко, яка

так прокоментувала резуль�

тати конкурсу вокалістів:

� Конкурс пройшов на най�

вищому рівні. Особлива по�

дяка за прекрасну організа�

цію директору ЦТМ "Оберіг"

Надії Скакодуб, методисту

закладу Тетяні Скочко та

усім, хто долучився до про�

ведення заходу. Надзвичай�

но приємно, що конкурсанти

не розчарували високопро�

фесійне журі. Я була свід�

ком, як детально члени журі

розбирали виступ кожної ди�

тини. 

То ж, хто витримав критику

найприскіпливішого журі та

отримав найвищий бал? Во�

лодаркою гран�прі конкурсу

стала Тетяна Сарапіна (ЦТМ "Оберіг",

керівник Оксана Нурищенко). 

� � ���� �������	 �	�	�� ��
�…

3 листопада, в актовій
залі Києво�Святошинського
районного центру творчості
молоді "Оберіг" (директор �
Надія Скакодуб), відбувся
другий етап конкурс вока�
лістів, який проходив в рам�
ках Молодіжного мистець�
кого фестивалю імені І.Ко�
валенка.

"� ������ � �	�'��� �	����…"

10 стор.

25 жовтня

5 листопада

3 листопада

6 листопада

28 жовтня



Питання щодо
оновлення та
вставлення но�
вих світлофор�
них об'єктів сьо�
годні актуальне
для нашого міс�
та. 

Саме тому дня�
ми в Боярській
міській раді за
участі мера міста
Тараса Добрівсь�
кого відбулася на�
рада з представ�
никяами компанії

"Імперія доріг", під час якої розглядалася можли�
вість встановлення світлофорних об'єктів на перех�
ресті вулиць: Білогородська � Гоголя, Білогород�
ська � Сєдова, Білогородська � 40�років Жовтня та
Шевченка � Тарасівська. Вирішено, що з міського
бюджету виділяється понад 160 тис. грн на роз�
роблення необхідного проекту, робота над яким
має незабаром розпочатися. Відтак в недалекому
майбутньому місто мають прикрасити сучасні світ�
лофорні об'єкти. Важливо, що вони дозволять зе�
кономити витрати електроенергії. 

�� ��	�� �����	�! 
У зв'язку із заміною мереж  та опор електро�

постачання по вулицях: Білогородській, Фрун�
зе, Чкалова та інших, що проводить з 1 по 15
листопада районний підрозділ "Київобленер�
го", можливі відключення електропостачання. 

ККККооооммммууууннннааааллллььььннннаааа    ссссффффеееерррраааа¡ÓˇÍ‡
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Йдеться про накладання арешту

на рухоме чи нерухоме майно бор�

жника. Затягування несплати боргу

може призвести до вилучення май�

на. Насамперед вилучається побуто�

ва техніка. Однак нерідко сума боргу

настільки велика, що навіть вилучен�

ня речей не може його погасити. Так,

борг у декілька десятків тисяч не�

можливо покрити шляхом продажу

вживаних телевізора, мікрохвильо�

вої печі чи то комп'ютера. У таких ви�

падках під пильне око державних ви�

конавців підпадають житло та авто�

мобілі. Важливо, що сьогодні, відпо�

відно до чинного законодавства,

Державтоінспекція має право вилу�

чати автомобілі на штрафний май�

данчик, якщо суд визнає борг перед

комунальною службою.

При арешті ж житла боржники не

можуть здійснювати будь�які опера�

ції з продажу, дарування майна

тощо.

� Людина, яка справді розуміє, що

виконання рішення є обов'язковим, а

його ігнорування може призвести до

катастрофічних наслідків, одразу ж

погашає заборгованість, � ствер�

джує Володимир Павлусь. � Проте,

як показує досвід, таких свідомих

громадян серед злісних неплатників

небагато. Тому вже найближчим ча�

сом працівники боярського Водока�

налу планують проведення рейду за

адресами боржників, щодо яких вже

винесено судові рішення, з метою

вилучення майна. У неплатників, які

заборгували за водокористування та

водовідведення понад 10 мінімаль�

них заробітних плат, будуть вилуча�

тися автомобілі або квартири та бу�

динки.

У такий кардинальний спосіб кому�

нальники хочуть дисциплінувати

злісних неплатників, які нехтують

своїми зобов'язаннями перед кому�

нальним підприємством. 

"ВІЗИТИ ДРУЖБИ"

Та борються зі злісними боржника�

ми не тільки за допомо�

гою судових рішень, а й

іншими, не менш карди�

нальними, заходами. Ігнорування

письмових вимог комунальників про

сплату заборгованості може закінчи�

тися візитом представників аварій�

но�відновлювальної бригади, які

здійснюють відключення оселі бор�

жника від комунікацій. Нещодавно

такі "візити дружби" відбулися за ад�

ресами: вул. Ворошилова, 8, вул. Лі�

нійна, 28, кв. 95 та СТ "Пролісок",

буд. 6. Логіка таких кроків комуналь�

ників очевидна: не сплачуєш за пос�

луги � більше їх не отримуєш.

Думаю, що у кожного з нас є певні

запитання та зауваження до роботи

комунальних служб міста. Проте

прагнення комунальників притягнути

до відповідальності злісних неплат�

ників, мабуть, підтримує переважна

більшість добросовісних платників.

Це парадоксальна ситуація, коли од�

ні споживачі вчасно та в повному об�

сязі сплачують за отримані послуги,

а інші � користуються ними безкош�

товно, отже, за кошти своїх сусідів.

Бій боржникам

по суті є спра�

вою всіх, хто ко�

ристується кому�

нальними послуга�

ми, оскільки накопичен�

ня заборгованостей також не дозво�

ляє розвиватися підприємству, а

значить покращувати якість послуг,

які отримує кожен із нас. 

Наразі лишається тільки сподіва�

тися на пробудження свідомості

боржників, адже, як на мене, значно

простіше наважитися на реструкту�

ризацію боргу, ніж чекати на візит ко�

мунальників чи державних виконав�

ців.

Святослава Бережна
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Адреса Сума (грн.)

50 років Жовтня,    3, кв.10 13 281,34
50 років Жовтня,   10, кв.6 15 581,34
50 років Жовтня,   10, кв.30 12 783,52
Білогородська,   17, кв.84  10 084,82
Білогородська,   23, кв.19  14 248,17
Білогородська,   23, кв.74  6 941,95
Білогородська,   25, кв.87  15 971,48
Білогородська,   25, кв.104 6 068,16
Білогородська,   27, кв.43  7 756,09
Білогородська,   27, кв.108 8 598,76
Білогородська,   27, кв.130 5 851,20
Білогородська,   27, кв.139 9 068,92
Білогородська,   27, кв.173 5 598,85
Білогородська,   27, кв.108а 13 350,75
Білогородська,   45, кв.136а 10 693,20
Білогородська, 51/3, кв.71 17 307,26
Б.Хмельницького,   80, кв.21 18 363,54
Б.Хмельницького,  113, кв.60 6 935,79
Гоголя,   48, кв.8 9 229,62
Гоголя,   50, кв.3 9 992,04
Гоголя,   50, кв.8 5 254,34
Гоголя,   78, кв.74 8 254,27
Гоголя,  52А, кв.43 10 774,25
Дежньова,    5, кв.43 6 280,98
Крупської,   56, кв.12 7 201,58
Ленінградська,   35, кв.2    7 464,04
Лінійна,   28, кв.10 6 896,99
Лінійна,   28, кв.78 8 369,68
Лінійна,   28, кв.95 5 324,44
Лінійна,   28, кв.194 7 528,84
Лінійна,   28, кв.216 16 298,89
Лінійна, 30, кв.96 6 685,30
Молодіжна,    4, кв.5 12 712,81
Молодіжна,   16, кв.2 5 236,10
Молодіжна,   16, кв.25 7 682,40

Молодіжна, 16, кв.26 12 631,45
Молодіжна,   57, кв.52 7 970,87
Молодіжна,   65, кв.27 13 012,27
Молодіжна,   77, кв.66 6 220,86
Молодіжна,   77, кв.71 8 394,13
Молодіжна,   77, кв.71а 6 513,41
Молодіжна, 63, кв.22 6 229,67
Островського,   42, кв.2     6 710,82
Полярна,   10, кв.30 18 196,13
Сєдова,    9, кв.17 10 505,37
Сєдова,    9, кв.23 6 452,94
Сєдова,    9, кв.81 7 794,24
Сєдова,    9, кв.113 5 308,27
Сєдова,    9, кв.147 9 436,90
Сєдова,    9, кв.163 6 207,27
Сєдова, 13, кв.38 6 103,62
Коваленка,   14 16 048,34
Шевченка,  117, кв.2 6 275,38
Яблунева,    1, кв.1 5 732,48
Яблунева,    2, кв.8 6 216,31
Ворошилова,   26, кв.51    5 339,46
Ворошилова,   26, кв.54    6 398,86
Жуковського,    4, кв.58 6 297,23
Жуковського, 1, кім.12 6 488,70
Жуковського, 1, кім.7�8 15 177,27
Маяковського,    6, кв.1а    7 606,22
Маяковського,   10, кв.1     6 052,40
Маяковського,   41, кв.32   7 108,57
Маяковського,   44, кв.7     22 888,60
Маяковського,   46, кв.3     12 664,69
Маяковського,   46, кв.14   11 080,21
Маяковського, 2, кв.37    5 295,60
Маяковського, 47/25, кв.52 7 356,72
Щорса,   31, кв.9 11 441,37
Щорса,   31, кв.11 12 507,94

Всього: 655 336,26

ГРОМАДСЬКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ В ГАЗЕТУ

ТОВ "ЛЕКГРУП", розташоване за адресою: Київська обл., Києво�Святошин�
ський р�н, м. Боярка, вул. Шевченка, 195, повідомляє про намір одержання дозво�
лу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере�
лами.

На території підприємства знаходяться 16 джерел, що викидають забруднюючі
речовини в атмосферне повітря. Розрахунок розсіювання показав, що підприємс�
тво не здійснює шкідливого впливу на атмосферне повітря.

Оцінка впливу викидів на стан забруднення атмосферного повітря дає можли�
вість підприємству отримати в установленому порядку дозвіл на викиди забруд�
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Пропозиції і зауваження приймаються у відділі екології Києво�Святошинської
райдержадміністрації за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!

Адміністрація КП "Боярка�Водоканал" повідомляє споживачів, що за
узгодженням із Києво�Святошинською райсанепідем станцією в період з 09 до 30
листопада 2012 року будуть проводитися роботи з очистки, хлорування та
промивки резервуарів  питної води. 

Приносимо вибачення за тимчасові незручності. 
Адміністрація КП "Боярка�Водоканал"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 06 листопада 2012 року                                                           №  ____

м. Боярка
Про внесення змін в рішення виконкому від 18.09.2012 р. № 87/1 "Про

визначення виконавця робіт"
Розглянувши клопотання КП "Боярка�Водоканал" та поданий розрахунок

вартості викачки та очистки 1 куб. м стоків з вигрібних ям для споживачів по
вул. Шевченка, 84, 86 та вул. Франка, 102 а, керуючись Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні", �  

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в рішення виконкому від 18.09.2012 р. № 87/1 "Про визначення

виконавця робіт", а саме: п. 2 рішення викласти в такій редакції:
"встановити вартість викачки та очистки 1 куб. м стоків з вигрібних ям цих

будинків в розмірі 22 грн 58 коп.".
Перший заступник міського голови В.А. СКОЧКО

������	��� 
Відповідно до розпорядження першого заступника

міського голови Боярки Скочка В. А. від 17 жовтня
2012 р. № 02�14/149, новозбудована котельня за адре�
сою: м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 49 передана на
обслуговування комунальному підприємству "Боярське
головне виробниче управління житлово�комунального
господарства" з 17 жовтня 2012 року. 

Теплова енергія буде постачатися споживачам за та�
рифами, затвердженим рішенням виконкому Боярської
міської ради від 1 вересня 2009 року за № 120/3 тимча�
сово, до розрахунку та встановлення нових тарифів.

КП "БГВУЖКГ" звертається з проханням до споживачів
теплової енергії: I категорії (населення), II категорії (бюд�
жетні установи та організації), III категорії  � інші спожива�
чі, прийти до юридично�договірного відділу за адресою:
м. Боярка, вул. Леніна, 30 та укласти договори на тепло�
постачання.

В. о. начальника КП "БГВУЖКГ" В. О. Мурдій

БІЙ БОРЖНИКАМ! Питання руба

Станом на 5 листопада борг населення

перед КП "Боярка�Водоканал" стано�

вив майже 800 тис. грн бюджетні організації заборгували

підприємству 249 тис. грн, а гуртожитки та житлово�буді�

вельні кооперативи понад півмільйона грн. 

Мовою цифр 



1 стор.



Про це йшлося під час прес�конфе�
ренції заступника начальника податко�
вої міліції ДПС у Київській області Воло�
димира Тесленка та першого заступника
начальника Головного управління охоро�
ни здоров'я Київської облдержадмініс�
трації Олексан�
дра Глушаніци,
яка відбулася
нещодавно.

Загалом з по�
чатку 2012 року
працівники по�
даткової служби
у Київській об�
ласті вилучили з
незаконного обі�
гу товарно�мате�
ріальних ціннос�
тей на загальну
суму 17 млн гри�
вень. За фактом
незаконного ви�
готовлення, зберігання, збуту та транспор�
тування з метою збуту підакцизних товарів
порушено 12 кримінальних справ.

Наразі припинено роботу і конфісковано
обладнання трьох підпільних цехів із неза�
конного виготовлення алкогольних напоїв.
Також вилучено 67 тисяч підробних марок
акцизного податку та 308 декалітрів лікеро�
горілчаної продукції на суму 138 тисяч гри�
вень.

� Питання закриття каналів транспорту�
вання "сірого" алкоголю є вкрай важливим, �

наголосив Володимир Тесленко.
Адже цей алкоголь становить величезну

загрозу для життя та здоров'я людини. То�
му головними завданнями податкової мілі�
ції ДПС у Київській області є захист еконо�
мічних інтересів як держави в цілому, так і

вітчизняних ви�
робників підак�
цизних товарів, а
також унеможлив�
лення розповсюд�
ження алкоголь�
них напоїв, виго�
товлених із не�
доброякісної си�
ровини.

Учасники прес�
конференції також
озвучили деякі
застереження. На�
самперед не вар�
то купувати деше�
ві лікеро�горілчані

вироби. Обов'язково слід звертати увагу на
марку акцизного податку. На ній повинні бу�
ти зазначені серія, номер, дата пакування
та вартість акцизу. А також розгляньте якість
шрифту. Він не має бути різного відтінку, не�
рівним, розмитим і при потраплянні води не
повинен легко розмитися.

Сектор взаємодії із засобами 
масової інформації та громадськістю

Державної податкової інспекції 
у Києво�Святошинському районі

¡ÓˇÍ‡
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Під підозрою у правоохоронців опи�
нився єдиний син покійного. З'ясувало�
ся, що хлопець нерідко конфліктував із
батьком і вів аморальний спосіб життя,
часто повертався додому нетверезим.
Крім того, молодий чоловік вже мав су�
димість за крадіжку, а останнім часом
зловживав алкоголем. Перед зникнен�
ням він зайшов до дядька, нічого не по�
яснюючи, попросив десять гривень і пі�
шов, після чого його ніхто не бачив.

На тілі загиблого експерти виявили
дев'ять проникаючих ножових пора�
нень. В результаті проведених опера�
тивно�розшукових заходів встановили
місце перебування підозрюваного та

затримали його. Зрозумівши, що його
розшукує міліція, парубок намагався
перерізати собі вени на зап'ястку. Втім
спроба виявилася невдалою, працівни�
ки міліції доставили його до медичного
закладу, де хлопцеві вчасно надали до�
помогу. 

Виправдовуючись, він розповів, що в
ніч трагедії повернувся додому, як зав�
жди, пізно і батько не пускав його до ха�
ти. До оселі хлопець все�таки потрапив �
через вибиту шибку. Втім там старий
накинуся на нього з кулаками. Обороня�
ючись, схопив кухонний ніж і наносив
удар за ударом. Прокинувшись вранці,
побачив, що батько мертвий. Планував
загорнути тіло в простирадло і закопати
на подвір'ї. 

Відносно сина загиблого, який знахо�
диться під вартою, порушили кримі�
нальну справу за ч. 1 ст. 115 Криміналь�
ного кодексу України (умисне вбивс�
тво). Санкція статті передбачає від се�
ми до п'ятнадцяти років позбавлення
волі.

Потерпілий повідомив, що у нього з
рушниці стріляв сусід. На місце події одра�
зу виїхали працівники міліції та затримали
підозрюваного за місцем проживання.
Ним виявився 60�річний пенсіонер, в по�
мешканні якого вилучили мисливську
рушницю. Відносно винуватця інциденту
була порушена кримінальна справа за оз�
наками злочину, передбаченого статтями
15 та 115 (замах на вбивство) Криміналь�
ного кодексу України. 

Як з'ясували правоохоронці, історія неп�
риязних стосунків між сусідами почалась
давно. Декілька років тому молодий чоло�
вік, придбавши земельну ділянку по су�
сідству з 60�річним пенсіонером, почав
зводити будинок. Утім, місцевим жителям
таке будівництво було не до вподоби. Бу�

дівельні матеріали загромаджували тро�
туар та проїжджу частину вулиці. З цього
приводу між сусідами не раз виникали пе�
репалки та конфлікти. Але молодий госпо�
дар цим не переймався, на зауваження
реагував погрозами і поводився зухвало.
Так, одного вечора, чолов'яга, повертаю�
чись додому на підпитку, проходячи повз
новобудови, зустрівся зі своїм давнім нед�
ругом. Чергова словесна суперечка ледь
не коштувала людського життя. Терпець
пенсіонера увірвався, � пригадавши давні
образи, схопив у будинку мисливську
рушницю, вибіг на вулицю і декілька разів
вистрелив у нахабного молодика. Якби
той не сховався за високим муром у своє�
му подвір'ї � з'ясування стосунків могло б
закінчитися трагедією. 

Крапку в цій історії поставив місцевий
суд � стрілок отримав сім років позбавлен�
ня волі. А чи зробить належні висновки
щодо своєї поведінки і різких слів на адре�
су старшого покоління потерпілий � пока�
же час.

Віталія Грохольська, 
помічник начальника 

Києво�Святошинського РВ ГУ МВС Ук�
раїни зі зв'язків 

із громадськістю та ЗМІ
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Представники по�
даткової міліції ДПС
України у Київській об�
ласті затримали 20
тонн канадського спир�
ту та закрили канал
транспортування "сіро�

го" алкоголю. 

До Києво�Святошинського
районного відділу міліції надійшло
повідомлення від чергового лікаря
місцевого медичного закладу про
надання допомоги 30�річному меш�
канцю Боярки з численними непро�
никаючими пораненнями різних
частин тіла.

За інформацією, нада�
ною першим заступником
начальника Головного уп�
равління охорони здо�
ров'я Київської облдерж�
адміністрації Олексан�
дром Глушаніцею, торік 483 людини отруїлися
алкоголем. Щорічно до лікувальних закладів
Київщини потрапляє майже півтисячі постраж�
далих, які труяться сурогатним алкоголем. Біля
30�ти з них помирає, дехто втрачає зір. Медики
знаходять у крові потерпілих чимало шкідливих
домішок � складових напоїв сумнівної якості. 

Злочин і кара
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До чергової частини Києво�

Святошинського райвідділу міліції
близько 11 години зателефонува�
ла 42�річна мешканка Боярки та
повідомила про те, що вночі у дру�
гій половині їхнього з чоловіком
будинку між родичами відбулася
сварка. Пізніше чоловік знайшов
труп свого брата, а 20�річний пле�
мінник, він же � син загиблого,
зник.

Традиційно працівники
Державтоінспекції
здійснюють пере�
вірку умов пе�
ревезення гро�
мадян на паса�
жирському ав�
тотранспорті.
Цьому питанню
приділено особливу увагу, ад�
же пропри всі профілактичні заходи, кіль�
кість ДТП за участі водіїв автобусів є знач�
ною. Відтак з 22 жовтня по 12 листопада на
території, яку обслуговує відділення ДАІ
Києво�Святошинського РВ ГУ МВС Украї�
ни у Київській області, проводяться відпра�
цювання "Перевізник�Зима�2012". Ком�
плекс профілактичних заходів передбачає
перевірку умов перевезення пасажирів та
дотримання водіями автобусів правил до�
рожнього руху. 

Проведення цих відпра�
цювань наразі своєчасне,
оскільки в осінньо�зимовий
період можливе зростання
кількості ДТП за участі пере�
візників пасажирів. У цей пе�
ріод погіршуються погодні
умови, зменшується світло�

вий день та збільшується пасажиропе�
ревезення. 

Як повідомили у відділенні Державтоін�
спекції, у визначений період будуть прово�
дитися позапланові перевірки автогоспо�
дарств, які надають послуги з перевезення
пасажирів, щодо підготовки транспортних
засобів до зимового періоду.

За інформацією,
наданою відділенням ДАІ 

Києво�Святошинського 
РВ ГУ МВС України, 

підготувала Святослава Бережна
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На часі 

Для попередження пожеж у житлі із зазна�
чених вище причин необхідно дотримувати�
ся таких правил безпечної експлуатації піч�
ного опалення:

• Перед початком опалювального сезону
печі і димоходи необхідно прочистити, від�
ремонтувати і побілити.

• Перед початком опалювального сезону
кожну піч, а також стінові димові канали в
межах приміщення, і особливо димові труби
на горищі, треба побілити вапняним або гли�
няним розчином, щоб на білому фоні можна
було помітити тріщини, які стають чорними
внаслідок проходження через них диму.

• Піч, димова труба в місцях з'єднання з
дерев'яними горищними або міжповерхо�
вими перекриттями повинні мати потов�
щення цегельної кладки � оброблення. Не
слід забувати і про потовщення стінок печі.

• Надзвичайно небезпечно залишати
розтоплені печі без нагляду або під догля�
дом малолітніх дітей. Не можна застосову�

вати для розтоплення печей горючі й легко�
займисті рідини.

• Будь�яка піч повинна мати самостійний
фундамент і не примикати всією площиною
однієї зі стінок до дерев'яних конструкцій.
Потрібно залишати між ними повітряний
проміжок.

• На дерев'яній підлозі перед топкою не�
обхідно прибити металевий лист, розмірами
не менш 50 на 70 см.

• Щоб не допускати перекалу, печі реко�
мендується топити її 2�3 рази на день і не
довше, ніж по півтори години.

• За 3 години до сну топити піч потрібно
припинити.

• Щоб уникнути утворення тріщин в клад�
ці, потрібно періодично прочищати димохід
від сажі, яка накопичується у ньому.

• Не сушіть на печі речі і сирі дрова. Стеж�
те за тим, щоб меблі, фіранки знаходилися
не менше ніж за півметра від масиву печі.

• У жодному разі не можна топити піч дро�
вами, які довші за топковий отвір.

• У місцях, де горючі та важкогорючі конс�
трукції будинків (стіни, перегородки, перек�
риття, балки) примикають до печей і димо�
хідних труб, необхідно передбачити оброб�
лення з вогнезахисних матеріалів.

Р. В. Друзь,
провідний фахівець СЦЗ 

у Києво�Святошинському районі
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Будьте пильними

Мовою цифр
Опалювальний сезон розпочався.

Саме в цей період різко збільшується кіль�
кість пожеж, які виникають у житловому
секторі. Незмінною та однією з основних
причин загорянь у квартирах багатоповер�
хівок та житлових будинках є порушення
правил пожежної безпеки при експлуатації

пічного опалення.
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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 Твій голос
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Офіційна хроніка
09:50 Погода
09:55 Дитячий фестиваль

"Змінимо світ на
краще"

10:45 Д/ф "Змінимо світ на
краще"

11:10 Шеф�кухар країни
12:00 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:05 Погода
13:15 Міжнародний фести�

валь "Щасливі доло�
ні � 2012"

14:30 Погода
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агро�

сектор
15:30 Погода
15:35 Осінній жарт з Г. Вєт�

ровим
16:00 Т/с "Тавро" 

16:45 Т/с "Агент особливо�
го призначення" 

18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)

18:45 Агро�News
19:00 Діловий світ
19:15 Жарт з С. Єщенком
20:10 Осінній жарт з С.

Альтовим
20:35 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:30 Діловий світ
21:40 Смішний та ще сміш�

ніший
22:05 Гуморобачення
22:55 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
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 робо�

та�2" 
00:40 Поміж рядками

06:00 "ТСН�тиждень"
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

12:45 "Зніміть це негайно"
13:45 "Повне перевтілен�

ня. Дім за тиждень"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами

� 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Мати й мачуха"
00:15 ТСН
00:30 Х/ф "Історія Асі

Клячіної, яка коха�
ла, та не вийшла
заміж" (2)

05:45 Х/ф "Карнавальна
ніч" (1)

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 "Вечірній квартал"
11:15 Т/с "Одеса�мама"
12:00 Новини
12:30 Т/с "Одеса�мама"
15:30 "Право на зустріч"
16:30 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор�

мат"
21:00 Т/с "Одеса�мама"
23:05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 11" (2)

06:00 Т/с "Хто у домі гос�
подар?"

06:50 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунті�

ком
08:15 М/с "Ліло і Стіч"
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
09:50 Т/с "Усі жінки �

відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить

з привидами" 
11:50 Маша та моделі � 2
12:50 Віталька
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня"
15:05 Одна за всіх
15:40 Даєш молодь!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
18:50 БарДак
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники док�

тора Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Віталька
22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Вайфайтери

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 Факти тижня з О. Со�

коловою (повтор)
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

перевірка"
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"

22:30 Факти. Підсумки дня
22:45 Свобода слова з А.

Куликовим
00:45 Спорт

05:10 "Чужі помилки. Си�
рітська доля"

05:50 "Усе буде добре!"
07:20 "Неймовірна правда

про зірок"
09:00 Х/ф "Ворошилов�

ський стрілець"
11:05 Х/ф "П'ять років та

один день" (1)
13:10 "Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис"
16:00 "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)
00:20 Т/с "Комісар Рекс" (1)

06:00 Очевидець. Найку�
медніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
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"
09:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Барбоскіни"
13:30 М/с "Сильвестр і

Твітті � детективи"
14:25 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"

16:55 Т/с "Не родись врод�
лива"

17:55 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"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 ФБР :)
01:00 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:40 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
10:35 Х/ф "Мій пес Скіп" (1)
12:35 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
14:15 "Звана вечеря"
15:15 "КВК�2012"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Вечір. Паша. Зорі"
23:00 "Розсміши коміка"
00:00 Х/ф "Красунчик Ал�

фі" (3)

06:05 Х/ф "Білий вибух" (1)
07:30 "Агенти впливу"
08:30 "Правда життя".

Жертви амура
09:00 "Матінка Аліпія"
09:55 "Сирія: війна та віра"
10:45 Т/с "Угро � 4"

14:45 Т/с "Каменська � 6"
18:30 "Правда життя". Ви�

падкова жертва
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк � 8"
23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Перетворення" (3)

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

07:00 Події
07:25 Ранок з "Україною"
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 гово�

рять. Давай одружи�
мося по�циганськи"

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 Х/ф "Подвійний фор�

саж" (2)
00:10 Х/ф "Дев'ять ярдів �

2" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

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 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 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Світло
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 Хай щастить
12:45 "Секрети успіху" з Н.

Городенською
13:15 Х/ф "Солдати"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агро�

сектор
15:30 Фестиваль пісні та

гумору в Коблево
15:50 Т/с "Тавро" 
16:40 Т/с "Із життя капітана

Черняєва" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
19:50 Жарт з С. Альтовим,

гуртом "ЕКС�ББ"
20:50 Світ спорту

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

реналін"
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 на�

вколо спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Х/ф "Чоловіча робо�

та�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"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана � 2"
(1)

12:45 "Зніміть це негайно"
13:45 "Повне перевтілен�

ня. Дім за тиждень"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами

� 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана � 2"
(1)

19:30 ТСН
20:15 "Міняю жінку � 6"
21:50 "Українські сенсації"
23:00 ТСН
23:15 Т/с "Поліція Гаваїв"

(2)
01:10 Х/ф "Мати й мачуха"

06:00 М/ф

06:15 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 11"

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 Т/с "Повернення

Мухтара" (1)
11:00 "До суду"
12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
12:55 "Судові справи"
13:50 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським � 2"

15:45 Т/с "Життя та приго�
ди Мишка Япончи�
ка"

18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор�

мат"
21:00 Т/с "Одеса�мама"
23:05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 11" (2)
01:05 Х/ф "Материнський

інстинкт" (2)

06:00 Т/с "Хто у домі гос�
подар?"

06:50 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч"
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
09:50 Т/с "Всі жінки � відь�

ми"
10:50 Т/с "Та, що говорить

з привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі � 2
12:50 Віталька
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня"

14:40 Т/с "Вісімдесяті"
15:05 Одна за всіх
15:40 Даєш молодь!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
18:50 БарДак
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники док�

тора Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Віталька
22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:25 Т/с "Загублена" (2)

05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Екстрений виклик
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 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:20 Т/с "Шеф"
16:35 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"
22:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
23:55 Т/с "Розплата"

05:35 "Чужі помилки. Де

мої діти?"
06:20 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда

про зірок"
09:55 "Куб � 3"
11:40 Х/ф "Дружина за

контрактом" (1)
13:45 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Фермер шукає дру�

жину � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:20 "Вагітна у 16"
23:20 "Доньки�матері"
00:20 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найку�
медніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
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"
09:55 Т/с "Вороніни"
13:25 Kids Time
13:25 М/с "Барбоскіни"
13:30 М/с "Сильвестр і

Твітті � детективи"
14:25 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 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"
22:05 Т/с "Кухня"

23:10 Весілля буде по�мо�
єму!

01:10 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:10 Т/с "Баффі � пе�

реможниця вампі�
рів"

12:05 Т/с "Таємниці Смол�
віля"

13:00 Т/с "Переплутані при
народженні"

14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Три сестри"
22:35 "Штучки"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:25 "Бійцівський клуб"

05:40 Х/ф "Батальйони
просять вогню" (1)

06:45 Х/ф "Солдат Іван
Бровкін" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк �

8"
11:00 Т/с "NCIS: Лос�Анд�

желес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Журов � 2"

14:35 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Громадянин на�

чальник � 3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк �
8"

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Хроніка затем�

нення" (3)

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

07:00 Події
07:25 Ранок з "Україною"
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 гово�

рять. Поза межами
кохання"

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

Україна"
20:00 Т/с "Врятувати бо�

са" (1)
21:00 Т/с "Карпов" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Тридцятирічні
00:00 Т/с "Подружжя" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 � Гетьман України Павло Скоропад�
ський узаконив автокефалію Української
Православної Церкви (УАПЦ)

1967 � У Нью�Йорку відбувся Перший Світо�
вий конгрес вільних українців

НАРОДИЛАСЯ:

1935 � Людмила Гурченко, українська кіноак�
торка, народна артистка СРСР, співачка та
композитор

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 � Розпочалося таємне засідання
Української національної спілки, на якому
створено Директорію � найвищий орган
державної влади УНР

НАРОДИВСЯ: 

1887 � Микола Вавилов, радянський вчений�
генетик, ботанік

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 11113333



¡ÓˇÍ‡
������������������������

9 листопада 2012 року 7777TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ссссееееррррееееддддаааа,,,,    11114444

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
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:35 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 Спецпроект до Всес�

вітнього Дня боротьби
з діабетом

12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Кордон держави
12:40 Українська пісня
13:10 Погода
13:20 Х/ф "Слово для захис�

ту"
15:00 Новини (із сурдопере�

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

тор
15:30 Фестиваль пісні та гу�

мору у Коблево
15:50 Т/с "Тавро" 
16:40 Т/с "Із життя капітана

Черняєва" 
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Погода
19:10 Концерт К. Новикової
20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:30 Діловий світ
21:40 Зірки гумору. В. Моїсе�

єнко, В. Данилець,
брати Пономаренки

22:50 Суперлото, Трійка, Ке�
но

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"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
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 � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Джентльменський на�

бір"
22:05 "Територія обману"
23:10 "Гроші"
00:10 ТСН

05:25 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 11"

07:00 Новини

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

тара" (1)
11:00 "До суду"
12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
12:55 "Судові справи"
13:50 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським
� 2"

15:45 Т/с "Життя та пригоди
Мишка Япончика"

17:45 Новини
17:55 Футбол. Збірна Болга�

рії � збірна України
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Нефор�

мат"
21:00 Т/с "Одеса�мама"
23:05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 11" (2)
01:05 "Парк автомобільного

періоду"

06:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар?"

06:50 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч"
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі � 2
12:50 Віталька
13:35 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"
14:40 Т/с "Вісімдесяті"
15:05 Одна за всіх
15:40 Даєш молодь!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня"

18:50 БарДак
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники докто�

ра Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Віталька
22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Вайфайтери

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Погода
05:30 Факти
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 Несекретні файли
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
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
14:15 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" 
22:30 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
23:55 Т/с "Розплата"
00:55 Спорт

05:15 "Чужі помилки. З мене
досить!"

06:00 "Усе буде добре!"
07:40 "Неймовірна правда

про зірок"

09:05 "Фермер шукає дружи�
ну � 2"

10:55 Х/ф "Кордон.Тайговий
роман" (1)

13:45 "Битва екстрасенсів.
Протистояння шкіл"

16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "МайстерШеф � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф � 2"
01:55 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найкумед�
ніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найкумед�

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

ва"
09:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Барбоскіни"
13:30 М/с "Сильвестр і Твітті �

детективи"
14:25 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись вродли�

ва"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита школа" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 Ближче до тіла
01:25 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф

09:10 "Орел і Решка"
10:10 Т/с "Баффі � перемож�

ниця вампірів"
12:05 Т/с "Таємниці Смолві�

ля"
13:00 Т/с "Переплутані при

народженні"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Розсміши коміка"
21:00 "Камеді клаб"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні домо�

господарки" (2)
00:25 "Бійцівський клуб"

05:25 Х/ф "Батальйони про�
сять вогню" (1)

06:35 Х/ф "Іван Бровкін на ці�
лині" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк � 8"
11:00 Т/с "NCIS: Лос�Андже�

лес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Журов � 2"
14:35 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Громадянин на�

чальник � 3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти: мис�

лити як злочинець" (2)
22:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк � 8"
23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Патруль вимірів" (2)

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

07:00 Події
07:25 Ранок з "Україною"
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 гово�

рять. Швидка безпо�
радність"

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 бо�

са" (1)
21:00 Т/с "Карпов" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Тридцятирічні

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Історія про життєвий вибір
жінки, яка хоче поєднати
кар'єру та особисте щастя.
Генеральний директор
будівельної компанії "Т"
Віктор Торопов заочно
закохується у ведучу
телепрограми "Влада і
бізнес" Наталю Погожину.
За збігом обставин Наталю
незабаром звільняють.
Торопов дізнається про це від подруги Погожиної.
Також йому стає відомо, що Наталя �
мистецтвознавець. Він пропонує їй стати
директором галереї, яку планує відкрити. Але
додатком до договору на роботу в галереї є
шлюбний контракт. Жінка від такої пропозиції
категорично відмовляється. Але роботу знайти вона
так і не може і через деякий час вирішує погодитися
на пропозицію Торопова.

"Дружина за контрактом", 
Вівторок, 13 листопада, СТБ, 11�40

Слідчий Надія Постнікова опини�
лася на перехресті відразу всіх
життєвих проблем. Почалося все з
того, що її друг, бізнесмен Мирос�
лавський виїхав з міста у терміно�
вих справах, але так і не дав відпо�
віді на головне питання їхніх сто�
сунків � чи бути їм разом.

Впасти в депресію з цього приво�
ду Надії не дали звичні міліцейські
будні � знайдений понівечений труп
невідомого та арешт рецидивіста
на прізвисько Спіноза. Надія підозрює, що він не ви�
нен. Постнікова все більше переконується в тому, що
Спінозу підставили люди, які ведуть боротьбу за вла�
ду в кримінальному світі міста. Надія починає боро�
тися за порятунок Спінози. Черговий удар слідчий
Постнікова отримує від керівництва. Їй прозоро на�
тякають, що за кулісами подій стоїть не хто інший, як
Мирославський. Її усунули від слідства й звинувати�
ли в службовій невідповідності. Надія відчуває, що
особисте життя дало глибоку тріщину.

"Жіноча робота з ризиком для життя",
Четвер, 15 листопада, СТБ, 10�55

Коли молоді, біляві
двоюрідні сестри Ель
Вудс � Енні та Іззі
переїхали з Англії до
Каліфорнії, вони думали
що їхні рожеві одежинки й
вуличні гостроти
дозволять їм добре
вписатися в нове
суспільство і відчувати
себе як вдома. Однак,

виявилося, що вони далекі вони від істини. Коли
шкільні забіяки спробували підставити
сестричок, Іззі та Енні довелося
використовувати весь свій шарм і розум, щоб
очистити свої імена й показати школі, що і в
класі, і на суді не можна недооцінювабілявок!

"Білявки в законі" , 
Неділя, 18 листопада, ТЕТ, 11�45

Події в картині

розгортаються на

окупованій німцями

території, коли радянські

люди опиняються  по різні

сторони барикад.

Радянські партизани�

сапери борються з

німцями й висаджують у

повітря їхню техніку й

залізничні склади. А

неподалік, у таборах,

полонені солдати змушені

працювати на фашистів і

навчати їх саперному

мистецтву.

"Сапери" 
П'ятниця, 16 листопада, НТН, 22�30 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Валентина одна виховує
маленького сина Вовку.
Вона бачить, як хлопчик
сумує за батьком, і вигадує
історію, що його тато герой�
розвідник, який виконує
секретне завдання в
Південній Америці і одного
разу обов'язково
повернеться додому. Яке ж
було здивування
Валентини, коли на межі
викриття своєї брехні вона

зустріла чоловіка, який ніби
вийшов з казки, яку написала вона сама...

"Дружина Штірліца",
Субота, 17 листопада, Україна, 22�15

Валентина Костіна звинувачуєть�
ся в замаху на вбивство свого кохан�
ця Федяєва. Вона визнала свою ви�
ну, але її адвокат Ірина Мельникова
намагається знайти обставини, які її
виправдовують. Поступово Ірина
з'ясовує подробиці Валиної історії.

Відмовляючи собі у всьому, вона
віддано і щиро любила Федяєва. Він же відповів їй чорною
невдячністю. Валя намагалася покінчити з собою і з ним.
Обидва залишилися живі, але тепер Валентині загрожує
в'язниця. Ірина розуміє: її підзахисна � жертва обставин. Во�
на намагається переконати Валю, що Федяєв � нікчема й та
марно витрачала на нього своє життя. Переконати Валенти�
ну не вдається, але гаряча промову на захист обвинуваченої
рятує її від в'язниці. Валентина звільнена. А Ірина раптом
розуміє, що поруч з самовідданою любов'ю Валентини її по�
чуття до власного нареченого було несправжнім...

"Слово для захисту",
Середа, 14 листопада, Перший національний, 13�20

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1903 � У Голландії винайшли електрокардіограф

1918 � Законом, підписаним гетьманом Павлом
Скоропадським, створена Українська Академія
Наук. Першим президентом обрано академіка
Володимира Вернадського

НАРОДИВСЯ: 

1889 � Джавахарлал Неру, перший прем'єр�
міністр Індії

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, 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 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
09:35 Книга.ua
09:55 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:30 Православна енцик�

лопедія
11:05 Здоров'я
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Аудієнція. Країни від

А до Я
12:50 Крок до зірок
13:35 Х/ф "Доки фронт в

обороні"
15:00 Новини (із сурдопе�

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

тор
15:30 Погода
15:35 Контрольна робота
16:00 Т/с "Тавро" 
16:45 Т/с "Із життя капітана

Черняєва" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Бенефіс О. Воробей
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:30 Діловий світ
21:35 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 на�

вколо спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Д/ф "Милість серця"
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"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана � 2" (1)
12:45 "Зніміть це негайно"
13:45 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Чотири весілля � 2"
21:45 "Давай, до побачен�

ня"
23:00 ТСН
23:15 Т/с "Поліція Гава�

їв" (2)
01:10 "Територія обману"

05:25 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 11"

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 Т/с "Повернення

Мухтара" (1)
10:55 "До суду"
12:00 Новини
12:30 "Знак якості"
12:55 "Судові справи"
13:50 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським � 2"

15:45 Т/с "Життя та приго�
ди Мишка Япончика" 

18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор�

мат"
21:00 Т/с "Одеса�мама" 
23:05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 11" (2)
01:05 Х/ф "Громадянка на�

чальниця" (2)

06:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар?"

06:50 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч"
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
09:50 Т/с "Всі жінки � відь�

ми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі � 2
12:50 Віталька
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:40 Т/с "Вісімдесяті"
15:05 Одна за всіх
15:40 Даєш молодь!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери

17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
18:50 БарДак
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники док�

тора Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Віталька
22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Вайфайтери

05:40 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 національ�

ної безпеки"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:30 Т/с "Шеф"
16:45 Т/с "Агент національ�

ної безпеки"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани�3"
22:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
23:55 Т/с "Розплата"
00:55 Спорт

05:05 "Чужі помилки. Таба�
керка з секретом"

05:45 "Усе буде добре!"
07:15 "Неймовірна правда

про зірок"
08:55 "Вагітна у 16"
09:55 "Доньки�матері"
10:55 Х/ф "Жіноча робота

з ризиком для жит�
тя" (1)

13:45 "Битва екстрасенсів.
Протистояння шкіл"

16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Зважені та щасли�

ві � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасли�

ві � 2"
00:40 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найку�
медніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
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"
09:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Барбоскіни"
13:30 М/с "Сильвестр і Твіт�

ті � детективи"
14:25 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 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"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 Парад порад � 2

01:25 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:10 "Орел і Решка"
10:10 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
12:05 Т/с "Таємниці Смол�

віля"
13:00 Т/с "Переплутані при

народженні"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Камеді клаб"
21:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:25 "Бійцівський клуб"

05:50 Х/ф "Батальйони
просять вогню" (1)

07:00 Х/ф "Чорні бере�
ти" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні спра�

ви"
10:00 Т/с "CSI: Нью�

Йорк � 8"
11:00 Т/с "NCIS: Лос�Анд�

желес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Сищики район�

ного масштабу"
14:35 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Боєць. Наро�

дження легенди"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк �
8"

23:45 "Свідок"

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

07:00 Події
07:25 Ранок з "Україною"
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 гово�

рять. Дочка на ви�
ріст"

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 бо�

са" (1)
21:00 Т/с "Карпов" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Тридцятирічні

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

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

днів навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25, 06:35, 07:30, 07:45

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 НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Д/ф "Дім, зітканий із

фарб та полотна"
10:05 Погода
10:10 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
11:05 Ток�шоу "Віра. Надія.

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

Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф "Перший день

миру"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агро�

сектор
15:30 Погода
15:35 Т/с "Тавро" 
16:20 Т/с "Із життя капітана

Черняєва" 
18:00 Шляхами України
18:20 Весняний жарт з

Вєркою Сердючкою
18:55 Бенефіс Ю. Гальце�

ва, Г. Вєтрова
20:40 After Live (За лаштун�

ками Шустер�Live)
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ

21:15 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:50 Шустер�Live
ТРК "ЕРА"
00:30, 01:00 Підсумки
00:45, 01:15 За 80 днів на�

вколо спорту
00:50 Погода
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки дня (по�

втор)
01:30 After Live (За лаштун�

ками Шустер�Live)
01:50 Хіт�парад "Націо�

нальна двадцятка"
(із сурдоперекла�
дом)

03:00 Х/с "Дні лева" 
04:35 Здоров'я
05:25 М/с "Каспер. Школа

страху"
05:50 Діловий світ. Агро�

сектор

06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне

століття. Роксо�
лана � 2" (1)

12:45 "Зніміть це негайно"
13:45 "Повне перевтілен�

ня. Дім за тиждень"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами

� 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

19:30 ТСН
20:15 "Київ вечірній"
22:15 Х/ф "Ворон" (2)
00:25 Х/ф "Крижаний" (2)
02:05 "Не бреши мені � 3"
02:55 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
03:40 Т/с "Поліція Га�

ваїв" (2)
05:05 Т/с "Слідаки" (1)

05:25 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 11"

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 Т/с "Завжди говори:

"Завжди" � 8" (1)
12:05 Новини
12:20 Т/с "Завжди говори:

"Завжди" � 8"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор�

мат"
21:00 "Велика різниця по�

українськи"
23:00 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

02:00 Х/ф "Танець горнос�
тая" (2)

04:00 "Подробиці"
04:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
04:35 "Подробиці. Нефор�

мат"

06:00 Т/с "Хто у домі гос�
подар?"

06:50 Телепузики
07:25 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч"
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" 
09:50 Т/с "Всі жінки � відь�

ми"
10:50 Т/с "Та, що говорить

з привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі � 2
12:50 Віталька
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:40 Т/с "Вісімдесяті"
15:05 Одна за всіх
15:40 Даєш молодь!
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі � 2
17:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
19:25 БарДак
20:25 Шури�мури
21:15 Віталька
22:00 Даєш молодь!
22:40 Слава зі Славєком

Славіним
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 ТЕТ
00:55 Дурнєв + 1
01:20 БарДак
01:45 Одна за всіх

05:45 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Агент націо�

нальної безпеки"
12:25 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:15 Т/с "Братани�3"
16:30 Т/с "Агент націо�

нальної безпеки"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани�3"
22:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
23:55 Т/с "Розплата"
00:55 Спорт
01:05 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
01:55 Погода
02:00 Т/с "Кістки�5"

02:45 Факти
03:10 Погода
03:15 Чудо�люди
04:10 Світанок

04:05 "Чужі помилки. Си�
рітська доля"

04:50 Х/ф "Прощальна га�
строль "Артиста" (1)

06:05 Х/ф "Кордон.Тайго�
вий роман" (1)

08:35 Х/ф "Ніна. Розплата
за кохання"

17:45 "Вiкна�Новини"
17:55 Х/ф "Дівчата" (1)
20:00 "Національне талан�

т�шоу "Танцюють
всі!�5"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Національне талан�

т�шоу "Танцюють
всі!�5". Підсумки го�
лосування"

00:55 "ВусоЛапоХвіст"
01:55 Х/ф "Жіноча робота

з ризиком для жит�
тя" (1)

02:50 "Вiкна�Спорт"
03:00 Х/ф "Жіноча робота

з ризиком для жит�
тя" (1)

06:00 Очевидець. Найку�
медніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
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"
09:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Барбоскіни"
13:30 М/с "Сильвестр і

Твітті � детективи"
14:25 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 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"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 Україна чудес 2
01:10 Репортер
01:25 Спортрепортер
01:30 Погода
01:35 Т/с "Одна ніч кохан�

ня"
02:25 Т/с "Останній акорд"
03:10 Зона ночі

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:10 "Орел і Решка"
10:10 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
12:05 Т/с "Таємниці Смол�

віля"
13:00 Т/с "Переплутані при

народженні"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "КВК�2012"
22:00 "Розсміши коміка"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)

05:50 Х/ф "Батальйони
просять вогню" (1)

06:55 Х/ф "Убити "Шака�
ла"

08:30 Ранковий "Свідок"

09:00 "Кримінальні спра�
ви"

10:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк �
8"

11:00 Т/с "NCIS: Лос�Анд�
желес"

12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Сищики район�

ного масштабу"
14:30 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Боєць. Наро�

дження легенди"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Чужі крила"
22:30 Х/ф "Сапери" (1)
00:30 Х/ф "Охоронни�

ця" (1)
02:15 Х/ф "Убивство депу�

тата" (2)
04:00 "Агенти впливу"

06:00 Т/с "Єфросинія.
Продовження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з "Україною"
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Врятувати боса" (1)
11:00 Т/с "Карпов" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. 20�річні
мільйонери"

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

Україна"
20:00 Т/с "Врятувати боса" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Охоронець � 5" (1)
02:00 Щиросерде зізнання

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1492 � Христофор Колумб уперше описав тютюн
1934 � У СРСР проведено першу телепереда�
чу із звуковим супроводом
1988 � Уперше й востаннє виведено на орбіту
радянський космічний безпілотний корабель
багаторазового використання "Буран"

НАРОДИВСЯ: 

1953 � Ігор Ливанов, актор театру та кіно. Зіграв
у більш як 30 кінофільмах та десятках вистав

Міжнародний день відмови від куріння

Міжнародний день толерантності

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1906 � В Англії запатентована перша кінока�
мера

1924 � Із Харкова пролунала перша в Україні
радіопередача
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Пого�

да
06:10 М/ф
06:20 Світ православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський вик�

лик
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08:00 Шустер�Live
09:30 Школа юного су�

перагента
09:50 Шустер�Live
11:30 Погода
11:35 "Секрети успіху" з

Наталею Городен�
ською

12:05 Зелений коридор
12:20 Погода
12:25 Т/с "Агент особли�

вого призначення" 
13:55 Т/с "Із життя капі�

тана Черняєва" 
17:20 В гостях у Д. Гор�

дона
18:15 Світ атома
18:35 Золотий гусак
19:00 Осінній жарт з Г.

Вєтровим
19:30 Концертна програ�

ма "Вас запрошує
Софія Ротару"

20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія тиж�

ня
21:25 Українська пісня
21:55 Зірки гумору К. Но�

викова
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Твій голос
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я

23:50 Особливий погляд
00:05 Концерт О. Ваєнги

"Бажаю сонця"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки дня
01:35 Світ атома
01:55 "Нащадки" з Н.

Рибчинською та К.
Гнатенком

02:55 ТелеАкадемія
03:55 Д/ф "У пошуках

Греції"
04:55 М/с "Каспер. Шко�

ла страху"
05:30 Околиця

06:00 М/ф (1)
06:35 "Справжні лікарі �

2"
07:35 "Кулінарна акаде�

мія. Юлія Висоць�
ка"

08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лоте�

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)
11:00 "Світ навиворіт � 2:

Індія"
12:15 Х/ф "Вперед і вго�

ру" (1)
14:10 Х/ф "Могутній Джо

Ян" (1)
16:35 "Київ вечірній"
18:30 "Розсміши коміка"
19:30 ТСН
20:15 "Операція кра�

са � 2"
22:00 Х/ф "Колумбій�

ка" (2)
00:05 Х/ф "Заблука�

лий" (2)
01:50 Х/ф "Ворон" (2)
03:30 Х/ф "Крижа�

ний" (2)
05:10 "Світ навиворіт � 2:

Індія"

04:55 "Парк автомобіль�
ного періоду"

05:20 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо�
вим"

08:00 "Позаочі"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:55 "Сімейний пес"
12:10 "Велика різниця

по�українськи"
14:10 Х/ф "Опівдні на

пристані" (1)
18:05 Х/ф "На гачку" (2)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Червоне або чор�

не"
22:20 Х/ф "Реальний та�

то"
00:15 Х/ф "Мій ласкавий

і ніжний мент" (1)
03:20 "Подробиці"
03:45 Д/ф "Сила тварин"

06:00 Їж та худни
06:50 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
07:25 М/с "Лунтік"
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:25 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�
ва сімейка"

09:45 М/с "Чорний
плащ"

10:45 Єралаш
11:10 Приколи на перер�

ві
11:35 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
12:35 Т/с "Моя прекрас�

на няня"
13:40 Альо, директор?!
14:45 Х/ф "Бар "Бридкий

койот"
16:45 М/ф "Червона

Шапка проти зла"
18:10 Х/ф "Серцеїдки"
20:45 Віталька
22:00 Даєш молодь!
23:00 Х/ф "Прокляття"

(3)
00:50 Comedy Woman
01:40 До світанку

05:10 Погода
05:15 Факти
05:35 Погода
05:35 Світанок
06:25 Інший футбол
06:55 Козирне життя
07:35 Останній герой � 2
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питан�

ня
11:25 Екстрений виклик
12:30 Несекретні файли
13:40 Спорт
13:45 Дивитися всім!
14:10 Х/ф "Чудова афе�

ра" 
17:45 Максимум в Украї�

ні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Скеля" 
21:50 Х/ф "Нестримні" (2)
23:55 Наша Russia
00:15 Х/ф "Роккі�3" (2)
02:15 Х/ф "Магічна

флейта" 
04:30 ПроЦікаве
05:00 Світанок

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:10 Х/ф "Трактир на
П'ятницькій" (1)

07:50 "Караоке на Май�
дані"

08:50 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:50 "Зважені та щас�

ливі � 2"
14:40 "Національне та�

лант�шоу "Танцю�
ють всі!�5"

19:00 "Х�Фактор � 3"
22:05 "Моя правда. Хо�

лостяк�утікач"
23:25 "Х�Фактор � 3. Під�

сумки голосуван�
ня"

00:50 "Детектор брехні �
2"

01:45 Х/ф "Трактир на
П'ятницькій" (1)

03:10 Х/ф "Прощальна га�
строль "Артиста" (1)

05:35 Т/с "Останній
акорд"

07:10 Інтуїція
08:05 Будинки мажорів
09:00 М/с "Кунг�фу Пан�

да. Дивовижні ле�
генди"

09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�
дагаскару"

10:00 Готуй
11:00 Наші у Раші
12:05 Прокинутися зна�

менитим
13:05 Т/с "Татусеві доч�

ки"
16:05 ШоумаSтгоуон
19:00 М/ф "Хмарно,

можливі опади у
вигляді фрикаде�
льок"

21:00 Х/ф "Сутінки. Са�
га. Світанок: час�
тина 1"

23:20 Х/ф "Стара добра
оргія" (3)

01:20 Спортрепортер
01:25 Т/с "Одна ніч ко�

хання"

03:10 Зона ночі
03:15 Десята муза в Ук�

раїні 
04:10 Зона ночі
04:15 Десята муза в Ук�

раїні
04:45 Столиці світу. Сін�

гапур
05:05 Зона ночі. Культура
05:10 Іван Франко

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 "Коти�арис�
тократи" (1)

11:45 Х/ф "Перший ли�
цар при дворі Ала�
діна" (1)

13:45 "Подаруй собі жит�
тя"

15:00 Х/ф "Фабрика ща�
стя" (1)

17:00 Т/с "Завжди гово�
ри: "Завжди" � 2" (1)

19:00 "КВК�2012"
21:30 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Т/с "Чорна лагуна"
01:25 Х/ф "Хлопчик у дів�

чинці" (2)
03:00 Х/ф "Врятована" (2)
04:20 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:45 Т/с "Прямуючи на
південь" (1)

09:45 "Залізний Оскар"
10:30 "Круті 90�ті"
11:30 "Речовий доказ".

Особливо небез�
печна ін'єкція

12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Сапери" (1)
15:00 Т/с "Угро � 4"
19:00 Т/с "Під прикриттям"
23:15 "Головний свідок"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:25 Ранок з "Україною"
09:00 Найкращий кухар

на селі
10:00 Додому на свята
11:00 Х/ф "Оля + Коля" (1)
13:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
16:00 Х/ф "Алібі � надія,

алібі � любов" (1)
18:00 Т/с "Випробування

вірністю" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Випробування

вірністю" (1)
22:15 Х/ф "Дружина

Штірліца" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

К1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:10, 08:20 Пого�

да
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 Час культури
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Золотий гусак
09:55 Хто в домі хазяїн?
10:15 Погода
10:20 Крок до зірок
11:00 Маю честь запро�

сити
11:45 Караоке для дорос�

лих
12:40 Шеф�кухар країни
13:35 Як це?
14:00 Погода
14:05 Т/с "Із життя капіта�

на Черняєва" 
17:20 Діловий світ. Тиж�

день
17:50 Погода
18:00 Осінній жарт з Г.

Вєтровим
18:35 Ювілейний вечір К.

Новикової
20:40 Головний аргумент
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 Час культури
00:10 Концерт О. Ваєнги

"Бажаю сонця" 
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки тижня
02:00 Х/с "Дні лева" 
03:40 Світло
04:05 Хто в домі хазяїн?
04:25 Д/ф "Коперник"
05:05 М/с "Каспер. Шко�

ла страху"
05:25 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

06:05 Х/ф "Головний у до�
мі" (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 Висоць�
ка"

12:00 "Голос. Діти"
14:10 "Чотири весілля � 2"
15:40 Х/ф "Шістнадцять

бажань" (1)
17:35 Х/ф "Молодята"
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос. Діти"
22:25 "Світське життя"
23:35 "ТСН�тиждень"
00:20 Х/ф "Бійцівський

клуб" (3)
02:55 Х/ф "Колумбійка" (2)
04:35 Х/ф "Шістнадцять

бажань" (2)

05:45 М/с "Вінкс" (1)
06:25 М/с "Маша і Вед�

мідь"
06:45 "Найрозумніший"
08:20 "Глянець"
09:20 "Школа лікаря Ко�

маровського"
09:55 "Неділя з "Кварта�

лом"
11:00 "Свати біля плити"
11:20 "Весільний розмір"
12:20 Х/ф "Наречена" (1)
14:10 Т/с "Вагома підста�

ва для вбивства"
17:50 Х/ф "Красуня і чу�

довисько" (1)
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Х/ф "У Бога свої

плани" (1)
23:00 "Що? Де? Коли?"
00:15 Х/ф "Жорстока лю�

бов" (3)
02:25 "Подробиці тижня"
03:10 Д/ф "Хіросіма"
04:00 Д/ф "Знамення не�

бес"
04:50 "Знак якості"

06:00 Їж та худни
06:50 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
07:25 М/с "Лунтік"
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сі�
мейка"

09:55 М/с "Чорний плащ"
10:30 М/ф "Тарзан � 2"
11:45 Х/ф "Білявки в зако�

ні"
13:30 М/ф "Червона

Шапка проти зла"
14:55 Альо, директор?!
16:00 Х/ф "Серцеїдки"
18:25 Одна за всіх
19:25 Віталька
20:55 Даєш молодь!

21:55 Чортівня щодня
22:20 Слава зі Славєком

Славіним
22:45 Х/ф "Карти, гроші,

два стволи" (2)
00:45 Comedy Woman
01:35 До світанку

05:50 Погода
06:00 Факти
06:15 Погода
06:20 Світанок
07:10 Квартирне питання
08:05 Анекдоти по�укра�

їнськи
08:40 Дача
09:25 Дивитися всім!
10:25 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:35 Спорт
12:45 Наша Russia
13:20 Х/ф "Чудова афе�

ра" 
15:55 Х/ф "Скеля" 
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:45 Останній герой � 2
20:55 Х/ф "Примарний

гонщик � 2. Дух
помсти" 

22:55 Х/ф "Нестримні" (2)
01:00 Х/ф "Убивча швид�

кість" (2)
03:00 Інтерактив. Тижне�

вик
03:15 Х/ф "Брати во�

гню" (2)
04:55 Світанок

05:10 Х/ф "Казка про ца�
ря Салтана" (1)

06:30 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

06:40 "Їмо вдома"
07:45 "МайстерШеф � 2"

13:10 "Караоке на Майда�
ні"

14:10 "Х�Фактор � 3"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Апокаліпсис"
21:45 Х/ф "Дочка баяніс�

та" (1)
23:45 Х/ф "Кохання на сі�

ні" (1)
01:55 Х/ф "Скарби старо�

давнього храму" (1)

06:00 Т/с "Останній
акорд"

06:50 Інтуїція
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Будинки мажорів
09:15 М/с "Кунг�фу Пан�

да. Дивовижні ле�
генди"

09:55 М/с "Пінгвіни з Ма�
дагаскару"

10:30 Шоу "Шара"
11:30 Недільний офіс
12:35 Т/с "Щасливі ра�

зом"
15:30 М/ф "Хмарно, мож�

ливі опади у вигляді
фрикадельок"

17:35 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок: частина
1" 

20:00 ШоумаSтгоуон
22:30 Прокинутися зна�

менитим
23:30 Х/ф "Син рожевої

пантери"
01:25 Спортрепортер
01:30 Т/с "Одна ніч кохан�

ня"
02:30 Зона ночі
02:35 Українці. Віра
03:20 Зона ночі
03:25 Українці. Надія
04:20 Зона ночі. Культура
04:25 Ах не говоріть мені

про любов...

05:00 Зона ночі. Культура

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Коти�аристо�

крати" (1)
09:00 М/с "Пригоди вед�

медиків Гаммі" (1)
10:00 М/ф
10:20 Х/ф "Перший лицар

при дворі Аладіна" (1)
12:20 Х/ф "Пригоди сло�

на" (1)
14:00 Х/ф "Укол пара�

солькою" (1)
16:00 Т/с "Завжди говори:

"Завжди" � 2" (1)
18:00 "Розсміши коміка"
19:00 "КВК�2012"
22:10 Т/с "Надприродне"

(2)
00:00 Т/с "Чорна лагуна"
01:25 Т/с "Надприрод�

не" (2)
02:10 Х/ф "Врятована" (2)
03:35 Х/ф "Музика з іншої

кімнати"
05:15 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:45 Х/ф "Пірати ХХ сто�
ліття" (1)

08:25 Т/с "Чужі крила"
11:30 "Легенди карного

розшуку". Король
аферистів "Попу�

гайчик"
12:00 "Агенти впливу"
13:00 Т/с "Батюшка" (1)
14:50 Т/с "Під прикрит�

тям"
19:00 Т/с "Каменська � 6"
22:50 "Круті 90�ті"
23:50 Х/ф "Флеш.ка" (2)
01:55 Х/ф "Імперія вов�

ків" (2)
03:55 "Речовий доказ"
04:45 "Агенти впливу"
05:10 "Уроки тітоньки Со�

ви"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апель�
син

06:50 Події
07:10 Х/ф "Алібі � надія,

алібі � любов" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Легенди
11:00 Х/ф "Дружина

Штірліца" (1)
13:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
15:00 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Т/с "СОБР" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "СОБР" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
22:20 Ток�шоу "Великий

футбол"
00:20 Т/с "Ведмежий

кут" (1)
03:10 Події тижня
04:55 Срібний апельсин

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1852 � В Пруссії розпущено Союз комуністів
Карла Маркса

1970 � На Місяць доставлений перший радян�
ський місяцехід, яким керували із Землі

1989 � У Празі виступами на захист демократії й
політичного плюралізму розпочалася "оксами�
това революція"

НАРОДИЛАСЯ:

1966 � Софі Марсо, французька акторка

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1950 � На засіданні Консультативної асамблеї Ради
Європи міністр закордонних справ Франції Робер
Шуман підтримує план Плевена про створення
Європейського співтовариства і європейської армії

2005 � Сенат США скасував поправку Джексона�
Вейніка для України
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Об'єднують авто�
рок�іменинниць не
лише родинні сто�
сунки, а й дві над�
звичайно важливі
речі. По�перше те,
що оте "вчителька
малювання" кожна з
них вимовляє як
своє найпочесніше
звання, найбільше
досягнення. А по�
друге � унікальність
представлених ро�
біт. 

� Адже творити �
це не просто малю�
вати те, що бачиш,
а виявляти своє ба�
чення світу не через
призму буденності,
а відкривати його в
нових барвах, � так
вважає Валентина
Федорівна Бала�
маджі.

Свої роботи Ва�
лентина Федорівна
почала створювати,
намагаючись пізнати українську ду�
шу.

� Пам'ятаю, як в дитинстві бачила
такі маки на рушнику, на стіні. Ство�
рені вони були простою україн�
ською жінкою. І так глибоко запали
вони мені тоді в душу, що через ба�
гато�багато років я спробувала від�
новити їх. Але ж як? І тоді вирішила:
буду малювати так, як відчуваю…

А відчуття те � глибоке, навіть �
глибинне, що в прадавній архаїці
свій початок бере. Мимоволі відмі�
чаю одну особливість: всі разом ро�
боти утворюють цілісну компози�
цію. Та візьми будь�яку з цих робіт,
повісь окремо на величезній стіні � і
вона заповнить собою весь простір
…

Ця експозиція вперше презенту�
вала роботи Ганни Павлівни Хар�
ченко�Баламаджі в Боярці.

� Нарешті наважилися, � розпові�

дає художниця. � Щоправда, У
2010�му році я брала участь у Все�
українській виставці декоративно�
прикладного мистецтва етносів
України, � просто говорить пані Ган�
на і ховає розпашіле обличчя в про�
холодних пелюстках осінніх хризан�
тем, величезний букет яких ніжно
притискає до грудей.

…Звісно, на виставці була пред�
ставлена лише невелика частина
робіт Ганни Павлівни різних періодів
та технік. Та важко сказати, які ро�

боти привертають більше уваги.
Графіка? Східні мотиви, зокрема �
триптих до поеми Нізамі "Сім кра�
сунь"? Ранні живописні роботи фі�
лософського напряму? А, може, то
просто різні грані глибокої й цілісної
творчої натури юної майстрині? Не�
хай відповідь кожний для себе
дасть сам… 

Того дня в експозиційній залі ху�
дожниці приймали вітання від рід�
них, друзів, братів по цеху… Звуча�
ли і пісенні, і поетичні віншування…
А з пам'яті чомусь не йшли слова
"Присвяти" Андрія Ткаченка, які,
здається, акумулюють в собі те го�
ловне, що об'єднало і гостей, і гос�
подарів цієї виставки: "Душа рас�
пахнута… чтоб подышать неспешно
доброй сказкой династии творцов
Баламаджи"…

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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Про важливість цього танцю�
вального марафону яскраво свід�
чить хоча б те, що привітати фіна�
лістів прибули прем'єр�міністр
України Микола Азаров та інші по�
важні гості. А про масштабність �
кількість фіналістів: більше чоти�
рьох тисяч (!) учасників (14 танцю�
вальних колективів приблизно по
300 дітей в кожному).

"Галопом по Європах"
Зрозуміло, що навіть вийти в фі�

нал було непросто… А що ж вже
казати про перемогу в такому
масштабному проекті! Своїми
роздумами з цього приводу з чи�
тачами нашої газети ділиться Ан�
тоніна Калмикова.

� Антоніно Петрівно, як Ви мо�
жете коротко охарактеризувати
участь своїх вихованців в цьому
проекті й сам проект?

� Марафон! Шалена гонка на ви�
живання. Безумство на грані мож�
ливостей… � якось втомлено гово�
рить моя співрозмовниця. І навіть
з інтонацій її голосу можна зрозу�
міти, наскільки непростою була
для колективу ця перемога.

� Дійсно, коротше, мабуть, і
не скажеш… А якщо трохи док�
ладніше?

� Спочатку нас запросили взяти
участь в районному етапі, який від�
бувся 6 жовтня в Ірпені. Як і до кож�
ного нашого концерту, ми зробили
нову програму � "Галопом по Євро�
пах" � і з 14�ти команд�учасниць
виявилися майже найкращими…

� Як це � "майже"? Адже ви
взяли І місце!.. � дивуюся.

� За результатами районного
етапу було присуджено по два
перших, других і третіх місця. Від�
так отримали свої цілком заслуже�
ні нагоди, а на додачу � запрошен�
ня до участі в обласному етапі. Ось
тут і почалося справжнє божевіл�
ля.

� Програма "обкатана", оціне�
на за найвищим розрядом…
Від чого ж божеволіти? � знову
дивуюся.

� Від… нової програми, до робо�
ти над якою ми взялися відразу
після перемоги в районному етапі!
Так, ми були єдиним (!) колекти�
вом, який вийшов на область з аб�
солютно новою програмою!..

"Боярка � Диканька: транзит"
…Бровари зустрічали величез�

ним натовпом фіналістів (одні ли�
шень "господарі" фіналу � Бровари �
"виставили" 700 дітей!) та чудовим

і величезним, приміщенням, в яко�
му й відбулися фінальні змагання.
Щільність виступів така, що немає
ні найменшої змоги "попробувати
паркет" перед виступом. Справ�
жній марафон! Хвилюються і нер�
вують всі, незважаючи на те, що
виступ кожної команди перевіре�
ний на районі й відшліфований до
обласного етапу до найменших
дрібниць. Тому можна лише здога�
дуватися, які почуття переповню�
вали наших юних земляків, які таки
ризикнули презентувати сюрприз,
якого ніхто від них просто не очіку�
вав.

Втім, як не дивно, хвилювання
було хіба що у батьків танцюрис�
тів. А у дітей… У дітей була за пле�
чима двотижнева праця на грані
сил і можливостей. Була спільна
сумарна робота всієї школи на ре�
зультат. Була віра у своїх виклада�
чів. І рішучість презентувати себе
якнайкраще. Адже за тобою � твої
рідні, твої батьки, твоє місто, твій

������ На обласному етапі
танцювального марафону
"Майбутнє України будуємо
разом!", що відбувся 20
жовтня в м. Бровари, вихо�
ванці Боярської міської шко�
ли мистецтв (директор � Ан�
тоніна Калмикова) виборо�
ли призову бронзу…

27 жовтня в Боярсько�
му краєзнавчому музеї від�
крилася "колективна" вис�
тавка талановитих майс�
тринь із Тарасівки, двох вчи�
тельок малювання � мами і
доньки: Валентини Федо�
рівни Баламаджі та Ганни
Павлівни Харченко�Бала�

маджі.

Наші досягнення

Третього листопада 1943 року о
8 годині ранку війська 60�ої армії
під командуванням генерала Чер�
няховського і 38�ої армії генерала
Москаленка почали артилерійську
підготовку, а о 8 годині 40 хвилин
вперед пішли піхота і танки. Спо�
чатку 38�а армія на ділянці 50�го і
51�го стрілецьких корпусів прор�
вала першу смугу оборони про�
тивника на фронті у 10 км, а в гли�
бину на 7 км, зумівши зав'язати бої
за Пуща�Водицею. Але в цілому
завдання дня не було виконано.
Прорив другої лінії оборони німців
не здійснили, і це створювало заг�
розу затягування операції. Наяв�
ність же в найближчому резерві у
противника 7�ої і 8�ої танкових ди�
візій і 20�ої моторизованій дивізії,
що розташовувалася в Боярці,
могло затягнути бої на невизначе�
ний період з непередбачуваним
результатом.

Наші частини 4 листопада були
зупинені сильним артилерійським
мінометним вогнем і масованим на�
льотом авіації. Ось в таких умовах і
народилася ідея провести силами
7�го гвардійського танкового кор�
пусу нічну, так звану "психічну", тан�
кову атаку на Святошино � з увім�

кненими фарами під завивання си�
рен.

До наказу про введення в бій час�
тини корпусу знаходилися на вихід�
них позиціях, тому атака почалася з
місця. Бойовий порядок першого
ешелону � 23 гвардійська мотострі�
лецька бригада і 56 гвардійська тан�
кова бригада. На всіх танках був де�
сант автоматників, а на головних
танках � сапери і сигнальники. При
проходженні бойових порядків час�
тин, що оборонялись, був застосо�
ваний бойовий порядок "кутом впе�
ред".

Другий ешелон рухався за пер�
шим на відстані 1�1,5 км.

О 19�30 4 листопада перший
ешелон стрімкою атакою зламав
опір супротивника біля Пущі�Води�
ці, знищуючи живу силу і техніку,
наступав у напрямі Берківців, Біли�
чів, Святошина, маючи бойовий по�
рядок "в лінію", виславши вперед
посилену розвідку. О 23�00 зайняли
Святошино.

О 22�00 противник схаменувся,
танками і піхотою з району Пріорки
контратакував в напрямі Пущі�Во�
диці. В результаті утворився про�
лом і 23 гвардійська мотострілецька
бригада і 56 гвардійська танкова

бригада були відрі�
зані від своїх частин і
протягом 2�3 годин
жодного зв'язку з
ними не було.

До світанку 5 лис�
топада 54 і 55 гвар�
дійські танкові бри�
гади з'єдналися з
першим ешелоном.

Паралізований
противник унаслідок
виходу наших час�
тин на одну з голов�
них комунікацій �
шосе Київ�Жито�
мир, став тікати з
району Києва в пів�
денно�західному
напрямку, кидаючи
техніку і озброєння.

Вже до вечора 5
листопада всі танки
3�ї гвардійської тан�
кової армії зібралися
в Святошино, яке
було звільнено
вдень танками 7�го
гвардійського танкового корпусу, а
54�а бригада виступила у напрямі
Софіївки. Її танки, разом з полком
самохідок, 5 листопада ввійшли в

Жуляни і вранці 6 листопада через
Боярку вийшли до аеродрому Кап�
лиця (Васильків), а піхотні дивізії до
кінця дня шостого листопада закрі�

пилися на лінії Бобриця � Глеваха �
Круглик � Ходосівка.

Підготував 
Олександр Кликов 

Перебіг бойових дій у Київській наступальній операції з 3 по 6 листопада 1943 року

6 листопада 1943 року Боярку було звільнено від німецьких окупантів.

Як це було

Перемогу в номінації "Краще виконання піс�
ні на слова І. Коваленка здобула Тетяна Зузан�
ська (ЦТМ "Оберіг", керівник Оксана Нури�
щенко). 

Премії імені Ольги Рожманової за найбільш
проникливе виконання була удостоєна Вале�
рія Гоц (Боярський БК, керівник Наталія Горен�
ко).

У  віковій групі від 6 до 14  років І місце було
вирішено не присуджувати. А от у віковій групі
від 15 до 30 років І місце посіла Катерина Фе�
діна (дитяча музична школа № 31, керівник
Олег Саліванов).

Також премії від Олега Саліванова (член жу�

рі конкурсу) була удостоєна Анастасія Кири�
ченко (ЦТМ "Оберіг", керівник Людмила Ко�
вальчук). Спеціальний приз від Руслани Лоц�
ман отримала Юлія Бабченко (ЦТМ "Оберіг",
керівник Людмила Ковальчук).

Дипломом "Відкриття фестивалю" було від�
значено Софію Мисько.

Про інших дипломантів та деякі спеціальні
призи буде повідомлено пізніше на сайті Івана
Коваленка. 

А попереду � ще конкурс гітаристів та гала�
концерт, на якому й будуть нагороджені пере�
можці всіх етапів фестивалю. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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9 листопада Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Льодовиковий період� 4:

Континентальний дрейф" (мультфільм)

17�00   "У пошуках Немо" (мультфільм)

19�00  "Цунамі" (жахи)

21�00
"Президент Лінкольн: Мисливець на

вампірів" (фентезі)

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30  "Лоракс" (мультфільм)

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

(мультфільм)

16�40  "У пошуках Немо" (мультфільм)

18�30  "Аватар" (фантастика)

21�20 "Цунамі" (жахи)

10 листопада Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Інгредієнти: 3 склянки тертої мор�
кви, 4 яйця, 1 1/4 склянки олії, 2 склян�
ки цукру, 2 склянки просіяного борош�
на, 2 ч. л. розпушувача, 2 ч. л. соди,
1 ч л. меленої кориці, 1 ч. л. солі, 1/2 ч.
л. меленого мускатного горіха, 1
склянка світлих родзинок.
Крем: 1 1/4 склянки цукрової пудри, 75 г
вершкового сиру (типу Філадельфія), 1 ст. л.
рідкого меду (підігріти в мікрохвильовці, якщо зацукрувався),
1/2 ч. л. ванільного екстракту або ванільного цукру.

Спосіб приготування:
Збити яйця, масло і цукор. Збивати суміш протягом тридцяти се�

кунд.
Просіяти разом борошно, розпушувач, соду, сіль і спеції. Додати

моркву й родзинки. Вилити яєчну суміш у сухі інгредієнти і ретельно
перемішати.

Вилити тісто в добре змащену маслом форму для кексу з отво�
ром. Можна використовувати круглі форми, просто слід регулювати
час випічки, перевіряючи корж на готовність зубочисткою.

Випікати в духовці при температурі 180 °C 60�70 хвилин. Охолоди�
ти торт на решітці, а потім помістити в холодильник і тримати там,
доки повністю не охолоне.

Для крему змішати разом цукрову пудру, вершковий сир, мед і
ваніль. Змастити охолоджений торт.
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номераРецепт 

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

Час Назва

13�30  
"Льодовиковий період�4:
Континентальний дрейф"

(мультфільм)

15�10   "Мадагаскар�3" (мультфільм)

16�50  "Нова Людина�павук" (фантастика)

19�20
"Подорож до центру Землі"

(фентезі)

21�10 "Гнів Титанів" (фентезі)

11 листопада Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

12 листопада (понеділок) � вихідний день

98573

Газета “Боярка�Інформ”

відбудеться фінальний гала�концерт
Молодіжного мистецького фестивалю
імені Івана Коваленка. Цей фестиваль,
якому присвоєно ім'я учителя, поета та
дисидента,  успішно дебютував цього
року. Його учасниками стали діти та мо�
лодь міста, які захоплюються мистец�
твом художнього читання, поезією, во�
калом, грою на музичних інструментах
тощо.

7 грудня В районній класичній гімназії

Ф. П�1

6
МІСЯЦІВ �

24 ГРН

3
МІСЯЦІ �

12 ГРН12 МІСЯЦІВ �
48 ГРН

район. То хіба ж можна підвести
їх?

І почалося… Перші ж акорди,
перші ж миттєвості виступу бояр�
чан підхоплюють глядачів і перено�
сять їх у казковий світ повістей Ми�
коли Гоголя. А відтак і Вакула з Ок�
саною, і чорт, і бал в королівському
палаці � все тут, всі на своїх міс�
цях… Всього 130 юних боярчан на
величезному майданчику. Яки�
мось незбагненним чином запов�
нюють вони не стільки собою,
скільки своїм мистецьким талан�
том весь простір, притягують до
себе всі погляди, по краплі відво�
йовують і таки здобувають при�
хильність не лише всіх глядачів, а й
своїх суперників… Здається, ще
мить � і остаточно розмиються,
зникнуть реалії ХХІ століття, й ти
назавжди залишишся в чарівній
казковості гоголівської реальнос�
ті… Та раптом ревучим чортом
вривається на танцювальний май�

данчик найсправжнісінький байк,
підхоплює на своє розпашіле ме�
талеве тіло Вакулу і, розсипаючи
навсібіч іскри, несе його кудись да�
леко�далеко, можливо навіть в те
майбутнє, з якого вихопився цей
жаркий металевий кінь, який ди�
вом стрімко та органічно "вписав�
ся" в казковість гоголівських моти�
вів…

На трибунах � німа сцена, шок…
Та по хвилі трибуни вибухають
шквалом овацій, і здається, що той
дев'ятий вал глядацьких симпатій
таки винесе боярчан на найвищу
сходинку чемпіонського п'єдеста�
лу…

Про головне й похідне…
� Мабуть, наш виступ настільки

вразив суддів, що на момент оці�
нювання вони так і не змогли отя�
митись остаточно, � жартує Анто�
ніна Петрівна. І продовжує цілком
серйозно, � Знаєте, то в спорті

головним є саме перемога. І хоча
танцювальне мистецтво має ба�
гато спільного зі спортом, та все
ж таки тут головним є інше: отри�
мувати насолоду від своєї дійсно
титанічної праці і дарувати ра�
дість цьому світові втіленням
найбожевільніших ідей. А відзна�
ки та нагороди � то похідне, хоча
й важливе для майстра танцю�
вального мистецтва (тому що
свідчить про рівень його профе�
сійної майстерності), але все ж
таки � другорядне. Тому я хочу
щиро подякувати нашим надзви�
чайно талановитим і роботящим
дітям. Нашим творчим виклада�
чам�професіоналам: Олексан�
дрові Сушиліну та Костянтину
Євлашевському. Окрема подяка �
Юрію Прохорову, який самою ли�
ше появою свого байка вніс в на�
шу програму родзинку оригі�
нальності й навіть непередбачу�
ваності. А за підтримку � Києво�
Святошинській райдержадмініс�
трації, районному відділу культу�
ри та туризму й персонально �
Анатолію Іскоростенському та
Дмитру Гончаренку. 

…Якими б сильними не були
емоції, якими б яскравими не були
спогади про участь в цьому проекті "
але все це вже стало історією. По"
переду " нові ідеї, нові учні й напо"
легливі репетиції. Тому що мис"
тецтво вимагає жертв… Але яка ж
то солодка жертва: жити мистец"
твом, крок за кроком пізнавати та"
ємниці його незвіданих глибин,
опановуючи їх, і дарувати цьому
світові, а відтак і собі самому красу
і радість. І любов, яка в майбутньо"
му таки врятує світ. В майбутньо"
му, яке ми збудуємо для рідної
України разом.

Радислав Кокодзей
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Чисто зелений колір абсолют�
но консервативний. Люди, які
надають йому перевагу, прагнуть
самоствердження. 

Якщо додати до зеленого тро�
хи жовтого, то зміниться й психо�

логія кольору. Жовто�зелений
означає розкриття, бажання но�
вих зустрічей та знайомств. Лю�
ди, які надають перевагу цьому
кольору, схильні до нових зустрі�
чей та подорожей. 

А ось шанувальники коричне�
во�зеленого одягу прагнуть не
самовираження, приміром, як
любителі чисто зеленого, а  на�
солоди. 

Зовсім протилежне значення
має синьо�зелений колір. Він
символізує стабільність, непо�
хитність. Цей колір люблять лю�
ди, які висувають, перш за все,
до себе високі вимоги. Він поси�
лює вольові прагнення людини
та прагнення до самостверджен�
ня.

Мова кольорів досить
красномовна. За тим, яким
кольорам, зокрема в одязі,
людина надає перевагу,
можна багато розповісти
про неї. У цій публікації
спробуємо охарактеризува�
ти шанувальників зеленого.
Вважається, що його психо�
логічні аспекти � наполегли�
вість, самовпевненість,
впертість. 

Цікаво знати



Останній місяць осені цього року продовжує

дарувати нам теплі дні. Перші листопадові за"

морозки очікуються вночі 16 числа. При цьому

денна температура залишатиметься на рівні

+5"7 °С. Триватимуть вони 3 дні, а вже з 19 лис"

топада нічних заморозків не передбачається.

На жаль, сухих днів майже не буде " дрібні дощі

йтимуть, якщо не вдень, то вночі практично

щодня. З 16 по 19 листопада вночі опади пе"

ретворюватимуться на сніг, який, зрозуміло,

танутиме на ранок. Без опадів можна сподіва"

тися прожити 21"22, 26"27 та 30 листопада.

¡ÓˇÍ‡
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ОВЕН
Не витрачайте час на несуттєві дрібниці. Пам'ятай�
те про головне і не поспішайте, приймаючи важли�
ві рішення. Суворе планування вбереже від бага�
тьох неприємностей. Стримуйте імпульсивність,
особливо в ситуаціях, що стосуються роботи та ін�
тимних стосунків. Постарайтеся протягом листо�
пада позбутися старого і непотрібного � речей, ду�
мок, ділових та особистих зв'язків. 

ТЕЛЕЦЬ
У Тельців настає час кохання. Налаштуйтеся на
романтичну хвилю і будьте щасливі. Ваша прак�
тичність виявиться досить доречною. Ви зумієте
правильно оцінити всі пропозиції й з легкістю від�
мовитеся від тих, які здадуться ризикованими
або невигідними. Аналізуйте, що відбувається,
виявляйте причини неприємностей і шукайте
способи позбутися їх. Намагайтеся все доводити
до кінця. Ні в якому разі не відмовляйтеся від реа�
лізації задуманого.

БЛИЗНЮКИ
Сидіти склавши руки Близнюкам не доведеться.
Весь час будуть знаходитися справи, що вимага�
ють негайного виконання. У перші вихідні періоду
комусь захочеться обмежити свободу ваших дій.
Ймовірно, доведеться вдатися до хитрощів для
того, щоб позбутися гнітючого контролю. Якщо
зберетеся в далеку поїздку, уважно перевіряйте,
чи правильно оформлені документи. 

РАК
Цей період для Раків буде насичений подіями. Ви
дізнаєтеся багато нового і відвідаєте ряд незви�
чайних і цікавих заходів. Можливі перешкоди, в
першу чергу в справах любовних. Не намагайте�
ся за всяку ціну подолати їх усі. У деяких випадках
краще не йти напролом, а почекати більш сприят�
ливого збігу обставин. У побуті не проявляйте
зайвого ентузіазму. Краще у вільний від роботи
час відпочиньте на свіжому повітрі.

ЛЕВ
Намагайтеся не відволікатися від тих справ, які ви
вважаєте найбільш важливими. Розпорошувати�
ся зараз не потрібно � це призведе до втрати орі�
єнтирів і ослаблення цільових установок. Не від�
мовляйте оточуючим в допомозі, але й не дозво�
ляйте їм сідати на шию. Можливі безглузді підоз�
ри і навіть звинувачення у розтратах.

ДІВА
Не варто витрачати час на глибокий самоаналіз.
Проблем і неприємностей на життєвому шляху
очікується не дуже багато. Але зусилля для збере�
ження гармонії відносин з оточуючими докласти
все ж доведеться. Вирішуйте свої психологічні
проблеми самостійно. Ви цілком зможете дійти
правильних висновків без сторонньої допомоги.

ТЕРЕЗИ
Працюйте над собою і будьте оптимістом. І тоді у
вашому житті неодмінно почнеться біла смуга.
Чекайте більших змін в різних життєвих областях.
Зі спокійним серцем відпустіть те, що вичерпало
себе. Прийміть без обурення і страху нові обста�
вини. Не піддавайтеся бажанням перечекати цей
неоднозначний час, сховавши голову в пісок.
Спостерігайте, робіть висновки і дійте. Тільки так
ви зумієте утримати високу самооцінку і зберегти
повагу близьких. 

СКОРПІОН
Завоювання на любовному фронті вам гаранто�
вані. Використовуйте будь�які засоби, крім хит�
рості і лестощів. Обставини складатимуться на
вашу користь. Дрібні перешкоди навряд чи пе�
решкодять досягненню бажаного. При виникнен�
ні труднощів не намагайтеся йти напролом. Дійте
дипломатично і не квапте хід подій. Гороскоп ре�
комендує не боятися звертатися за підтримкою
до тих, хто стоїть на кар'єрній чи соціальній дра�
бині вище вас. 

СТРІЛЕЦЬ
Кар'єрне зростання вірогідне як ніколи. Зробіть
все для того, щоб ваші захоплення не заважали
роботі. У гонитві за гострими відчуттями ви ризи�
куєте потрапити в незручне становище. Робіть
своє життя цікавим, але все ж не забувайте про
почуття самозбереження. Діючи необачно 14
листопада, ви поставите під удар репутацію. В
кінці періоду не будьте надмірно цікавими, інакше
можете довідатися щось неприємне про близьку
людину і дуже засмутитися.

КОЗЕРІГ
Не сперечайтеся з близькими людьми. Зберегти
гармонію у відносинах зараз важливіше, ніж до�
могтися свого. Цей період порадує Козерогів
звичним плином справ і передбачуваністю подій.
На роботі справи йтимуть вдало. Вам потрібно
буде тільки грамотно відокремлювати важливе
від дріб'язкового, прибуткове від збиткового і
можливе від нездійсненного. Приділяйте більше
уваги коханій людині і членам сім'ї. Ведіть здоро�
вий спосіб життя і не забувайте контролювати фі�
нансові рахунки. 

ВОДОЛІЙ
Намагайтеся зрозуміти тих, кого любите і не тяг�
ніть ковдру на себе. Перед виконанням будь�якої
важливої справи дисциплінуйте себе, зміцнюйте
волю, аналізуйте можливі ризики. Приступивши
до реалізації задуманого, не звертайте з вибра�
ного шляху. Не робіть пауз � як тільки ви зменшите
оберти, ваші переваги перед конкурентами поч�
нуть танути. 

РИБИ
Прислухайтеся до голосу інтуїції. Вона підкаже, як
поводитися в складних ситуаціях. Вам захочеться
чинити тільки по�своєму, не звертаючи уваги на
поради, прохання і заборони оточуючих. 11 листо�
пада це бажання переросте в холодний егоїзм,
що абсолютно не сподобається ні родичам, ні ко�
легам, ні друзям. Якщо ви не спробуєте зупинити
себе, то неодмінно розсварився з найближчими
людьми. Щоб виправити становище, дайте зро�
зуміти, що ви готові надавати допомогу, виконати
всі дані обіцянки і по можливості повернути борги.

ГОРОСКОП
12 листопада 
 25 листопада
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ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

(можлива доставка
067�168�79�43)

(один�60, два по 55, 
від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ТА
ОРГТЕХНІКИ

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

044�592�95�36, 04598�6�11�56
067�168�79�43, 063�867�74�96,

095�401�16�81
velad@ukr.net
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Ефективна табличка для
боротьби з тими, хто смі"
тить: "Кидаючи сміття на
вулиці, не забувайте хрюк"
нути!".

" Чому Ви вдарили чоло"
віка?

" Господи, ну невже на
це потрібні причини?!

" Які види психологічно"
го насильства Ви знаєте?

" Жінки.

" Мила, нам потрібно
серйозно поговорити.

" Нарешті подорослі"
шав! Давай!

" Як ти думаєш, хто
сильніший " акула чи вед"
мідь?

Хочеш, щоб твоє життя
круто змінилося? Просто
не заплати за інтернет!

Анекдоти

��HH//  99::44++669966
++::%%==4466BB

ОГОЛОШЕННЯ
Комунальне підприємство
"БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ"
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
ІНЖЕНЕРА з ОХОРОНИ ПРАЦІ (стаж роботи),

МАЙСТРА дільниці водозабірних споруд,
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА 4, 5 розрядів,

ВОДІЇВ 1�ї, 2�ї кат. (вантажний авомобіль),
МАШИНІСТА АРТ. СВЕРДЛОВИН.

За довідками звертатися за телефонами:
46966 � відділ кадрів, 
41573 � приймальня.

Погода

Телефон

097�4150783

Тут може бути

Ваша 

реклама

Осінь � особлива пора року. Чарівну вишуканість випромінюють золотисті
дерева, небо з блакитно�сірим настроєм огортає легким туманом дорогу,
яка вабить в далечину мандрівників та романтиків.  

Такою бачать осінь представники молодіжного клубу "Позитив", які через
свою фотороботу поділилися особливим осіннім настроєм і з читачами
нашої газети. Тож подякуємо їм та пані Осені за можливість ще раз відчути
силу дивовижних чар золотого листопаду.

"���������� ������"

Боярська загальноосвітня
школа № 4

запрошує на роботу:

ДВІРНИКА;
САДІВНИКА.

Тел.: 42�236, 43�350

Скористайтеся можливістю безкоштовно розмістити
оголошення в єдиній базі вакансій та резюме
на веб�порталі Боярської міської ради

www.boyarka�inform.com 
Тел. для довідок (04598)�47�0�79

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ ТА ТИХ, ХТО ШУКАЄ РОБОТУ!


