
22 листопада у ДНЗ № 3 м. Боярка відбулася нарада
завідувачів дошкільних навчальних закладів району,
присвячена організації харчування дітей в дитячих са#
дочках та оздоровчих закладах.

Центральною подією зустрічі керівників дошкільних
закладів стала презентація авторської програми "Збе#
реження та зміцнення здоров'я дітей продуктами
бджільництва", розробленої завідувачкою ДНЗ № 3
Любов'ю Дудніковою.

"Я навіть сама не очікувала, що результати впровад#

ження моєї програми будуть настільки вражаючими, #
ділиться Любов Іванівна. # Судіть самі: кількість захво#
рювань серед наших дітей на ГРВІ знизилася майже в
десять (!) разів".

За словами Любові Дуднікової, на створення та впро#
вадження програми її надихнув директор ТОВ "Киї#
воблбджолопром" Валерій Домбровський. До речі, під
час наради Валерій Петрович розповів її учасникам про
харчові та цілющі властивості бджолиного меду та про#
дуктів бджільництва.
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Саме це зумовлює проведення чис#

ленних рейдів за участі представників

Державтоінспекції та членів тимчасо#

вої комісії по роботі з пасажиропере#

візниками, яка була створена при Бо#

ярській міській раді. Як показують їх

результати, недоліків справді виста#

чає. Та, незважаючи на численні рей#

ди, скарги пасажирів та публікації в

ЗМІ, ситуація не змінюється. Весь тя#

гар відповідальності можна було б

покласти на перевізників та водіїв.

Адже нарікань і справді не бракує. Це

й не завжди задовільний стан тран#

спортних засобів, і любов шоферів до

телефонних перемовин під час рей#

сів. А чого вартують деякі діалоги між

водіями та пасажирами!..

Ні для кого не секрет, що у години

пік маршрутки, як в тій казці, перет#

ворюються далеко не на карету, а

скоріше на металеву ємність, вщерть

напхану напівживими тушками, пе#

репрошую, пасажирами. Однак до#

сить часто трапляються ситуації, ко#

ли розумієш, що створення ком#

фортних умов для перевезення # це

все#таки справа обопільна, як для

перевізників, так і для пасажирів.

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД БОЯРКИ ВДАЛО
НАСЛІДУЮТЬ В ІНШИХ МІСТАХ КИЇВЩИНИ

За останні роки маршрут�
ки стали найбільш популяр�
ним видом громадського
транспорту. Майже щодня
переважна більшість жите�
лів нашого міста користу�
ється послугами саме мар�
шрутних таксі. Свою попу�
лярність серед пасажирів
цей вид транспорту завою�
вав досить швидко. І тому є
чимало пояснень. У той же
час досі актуальним зали�
шається питання безпеки
перевезення пасажирів. На
жаль, кількість ДТП за учас�
ті водіїв автобусів та мар�
шруток значна.

ТV �

прогр
ама

УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ,2013 РОЗПОЧАЛАСЯ

1 МІСЯЦЬ ,
4 ГРН

4 стор.

3 стор.

1 1 л и с т о п а д а в
Боярському будинку
культури відновив

свою роботу міський кінозал. Відтепер щонеділі
тут відбуваються безкоштовні мультсеанси для
усіх шанувальників мультиплакаційних фільмів.

11 стор.

"МУЛЬТФІЛЬМ НА ЗАМОВЛЕННЯ" 
У БОЯРСЬКОМУ 

БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ

Як уже повідом�
ляла наша газета,
влітку бійці спеціа�
лізованої пошукової
групи "Корчагінець"
В с е у к р а ї н с ь к о г о
благодійного фонду

"Пошук" (керівник � Володимир Остро�
луцький) поблизу Боярки знайшли глечик з
прикрасами � скарб приблизно доскіф�
ських часів.

4 стор.

ТАЄМНИЦЯ "БОЯРСЬКОГО

СКАРБУ"

15 листопада в
місті розпочалися
роботи із заміни бор�
дюрного каменю по
вулиці Білогород�
ській. Виконавці ро�
біт � представники
СТ "Галактика" � вже
демонтували старі

бордюри поблизу будинку № 45. 

2 стор.

ТРИВАЄ ЗАМІНА БОРДЮРІВ

ПО ВУЛИЦІ БІЛОГОРОДСЬКІЙ 

У номері

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ:
ДВІ СТОРОНИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ 

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА
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20 листопада міський голова Боярки Тарас Добрівський про#

вів нараду з керівниками комунальних підприємств міста, під

час якої були порушені питання діяльності КП. Так, під час засі#

дання розглядалася можливість проведення капітального ре#

монту банно#оздоровчого комплексу. Тарас Григорович запро#

понував провести відповідні роботи в декілька етапів. Загалом

на здійснення капітального ремонту потрібно понад 800 тис.

грн.

Крім того, учасники наради розглянули питання щодо прове#

дення роз'яснювальної роботи серед жителів міста про вста#

новлення індивідуального опалення. Мер міста дав доручення

своєму заступнику з комунальних питань Миколі Давиденку

розробити відповідну програму заходів. Звернув також міський

голова увагу комунальників на питання роботи із боржниками

та проведення акцій із благоустрою Боярки. 
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Як повідомив начальник Київської дистанції колії "Південно#

західної залізниці" В.В. Калюжний, у зв'язку з проведенням не#

відкладних ремонтних робіт для забезпечення безпеки руху по#

їздів в межах платформи "Тарасівка", рух автотранспорту через

Тарасівський залізничний переїзд закривається із 8:00 до 20:00

до 24 листопада.

Жителі вул. Пушкінської вже змогли оцінити ті позитивні

перетворення, які сталися на їхній вулиці. Нещодавно за

сприяння міської влади тут було проведено ямковий

ремонт дорожнього покриття та частково прокладено

ділянку дороги. 

# Декілька тижнів тому на нашій вулиці були проведені

ремонтні роботи. Як Ви бачите самі, на місці, де раніше були

жахливі вибоїни # тепер рівненько лежить асфальт. Безумовно,

ми схвалюємо такі перетворення. Адже майже щодня ми тут

прогулюємося разом із малятами, # розповідає молода мама,

яка котить візочок, де спокійно дрімає немовля. # Тому дуже

дякуємо міській владі, яка подбала, щоб ці зміни сталися. 

Варто зазначити, що за останні роки питанню благоустрою

доріг міста місцева влада приділила значну увагу.

# Тільки цього року на покращення доріг було виділено понад

1 млн грн. Роботи з асфальтування проводяться як в

історичній, так і в новій частинах міста, # коментує перетвореня

міський голова Боярки Тарас Добрівський. # У той же час, я

розумію, що робота в цьому напрямі повинна продовжуватися,

адже у нас є ще чимало проблемних ділянок. Впевнений, що і в

наступному році ми не збавлятимемо темп і вже найближчим

часом проблема незадовільного стану доріг втратить свою

актуальність для боярчан.
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Стисло

15 листопада в місті розпо�

чалися роботи із заміни бор�

дюрного каменю по вулиці Бі�

логородській. Виконавці ро�

біт � представники СТ "Галак�

тика" � вже демонтували ста�

рі бордюри поблизу будинку

№ 45. Планується, що до кін�

ця листопада буде замінено

1000 метрів бордюрів (по 500 м

з обох сторін центральної ву�

лиці міста). 

# І це тільки початок реконс#

трукції центральної вулиці міста, #

коментує міський голова Тарас

Добрівський. Наступного року

ми плануємо провести капіталь#

ний ремонт вул. Білогородської,

що передбачає реконструкцію

тротуарів, заміну бордюрного

каменю та оновлення асфальт#

ного покриття. Зі свого боку ми

будемо робити все можливе,

щоб цей проект був реалізова#

ний. Адже центральна вулиця

Боярки # це обличчя нашого

міста. 
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Позитив

Насамперед вони стосують#

ся розміщення в місті малих ар#

хітектурних форм. Ще торік по#

рушувалося питання про де#

монтаж МАФів, власники яких

не мають усієї необхідної доз#

вільної документації. На цій се#

сії депутати узаконили цей на#

мір. 

Як розповів заступник місь#

кого голови Боярки Микола Да#

виденко, наразі створюється

відповідна комісія, до складу

якої увійдуть й депутати Бояр#

ської міської ради. Саме ця ко#

місія займатиметься вивченням

ситуації.

Варто зазначити, що подібні

заходи щодо демонтажу неза#

конно встановлених МАФів вже

проводяться в столиці. 

���	����� ��	������� �	��
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Цього тижня представники на#

шого видання стали свідками од#

ного із таких візитів працівників КП

"Боярка#Водоканал" до боржни#

ків.  

По вулиці Кібенка, поблизу бу#

динку № 52 велися активні роботи.

Бригада працівників комунального

підприємства за допомогою екска#

ватора займалася пошуком… во#

допровідної труби, яка вже за де#

кілька годин роботи не постачати#

ме воду до будівлі під номером 52. 

# Зараз ми проводимо рейд, #

розповідає представник КП "Бояр#

ка#Водоканал" та показує перелік

боржників, яким вже надіслані по#

передження про можливе відклю#

чення у разі несплати заборгова#

ності. 

� І чи до багатьох злісних бор�

жників застосовуються подібні

заходи? # Цікавлюся.

# Здебільшого порозуміння між

споживачами води та комунальни#

ками настає вже після поперед#

ження про наш візит, яке є найкра#

щим стимулом для погашення за#

боргованостей, які сягають не од#

нієї тисячі гривень, # коментує ко#

мунальник. # Тому на крайні заходи

ми йдемо у виняткових випадках.

� А як щодо сьогоднішнього ві�

зиту?

# Жителі цього будинку катего#

рично відмовилися гасити забор#

гованість. Тож у нас не було іншого

вибору. 

Зі здивуванням дізнаюся, що се#

ред чоловіків, які знаходяться біля

екскаватора присутній мешканець

будинку по вулиці Кібенка, 52. Чо#

ловік безтурботно спостерігає за

роботою комунальників. На мої за#

питання відповідає спокійно, без

жодного суму чи нарікань. 

� А що ж тепер без води роби�

тимете? # Запитую його.

# Та, які проблеми, # відповідає

він, # колодязь у нас поруч. # Мов#

ляв, відключають, то й нехай. 

Та, як показує досвід, така збай#

дужіла позиція притаманна дале#

ко не всім злісним боржникам. За

словами директора КП “Боярка#

Водоканал” Володимира Павлуся,

з початку проведення рейду ак#

тивність погашення заборгова#

ності за воду значно зросла. У той

же час Володимир Іванович заз#

начив, що найбільш парадоксаль#

ним є явище, коли мегаборги на#

копичують далеко не бідні жителі

міста. 

Святослава Бережна

��� �������	�: 
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У попередньому номері
на сторінках нашого видання
було опубліковано матеріал
"Бій боржникам", який прис�
вячувався проблемі несвоє�
часної сплати за отримані ко�
мунальні послуги деякими жи�
телями міста, зокрема за во�
допостачання та водовідве�
дення. В цій публікації йшлося
про кардинальні заходи бо�
ротьби зі злісними неплатни�
ками, серед яких й відключен�
ня від централізованої систе�
ми водопостачання. 

На черговій сесії Бояр�
ської міської ради VI скликан�
ня, яка відбулася 22 листопа�
да, депутати прийняли рішен�
ня про внесення змін до Пра�
вил благоустрою території
міста Боярки, які були затвер�
дженні наприкінці минулого
року.

Загублений державний акт на право власності на земельну ді#

лянку (серія КВ № 070597), виданий Києво#Святошинським рай#

відділом земельних ресурсів 13.02.2004 року на ім'я Дембіцької

Марії Кузьмівни, вважати недійсним.

3 стор.
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Із виходом цієї незви#
чайної збірки автора при#
вітали міський голова Бо#
ярки Тарас Добрівський;
відповідальний секретар
Журналу "Всесвіт", лауре#
ат премії ім. В.Самійленка
від Боярської міської ра#
ди, мистецтвознавець,
депутат Боярської міської
ради кількох скли#
кать Ніна Харчук; голо#
ва райкому профспілки
працівників державних
установ Валентина Кор#
жова; перший секретар
Києво#Святошинського
райкому комсомолу 80#х ро#
ків Володимир Свит, член
спілки письменників України
Тетяна Зубкова та інші друзі
й знайомі Володимира Де#
нисовича, …        

Чому незвичайної? То#
му що ця книга # то
своєрідне повернен#
ня в юність: непрос#
тий, але в такий ціка#
вий період життя,
коли сили б'ють
ключем, коли нові
мрії нуртують нес#
тримними ключами і
кличуть до нових
звершень, і наповню#
ють життя тим вищим
смислом, який почи#
наєш розуміти лише
згодом. 

"������ ����� �	����"

17 листопада

Саме так називається
перша книга Володимира Мос�
ковчука, презентація якої відбу�
лася 17 листопада в Боярсько�
му краєзнавчому музеї (дирек�
тор � Любов Кравченко).

17 листопада актова
зала ЦТМ "Оберіг" зіб�
рала у своїх сті�
нах численних
шанувальни�
ків одного з
найулюб�
леніших
м у з и ч �
них інс�
трументів � гіта�
ри. Цього дня тут відбувся
конкурс гітаристів Моло�
діжного мистецького фес�
тивалю імені Івана Кова�
ленка. Нагадаємо, що
конкурс запроваджений
Боярською міською ра�
дою за ініціативи громад�
ської організації "Центр
розвитку громад". 

Захід відкрила директор
ЦТМ "Оберіг" Надія Скако#
дуб: "Сьогоднішнє свято #
це ще один низький уклін
видатній постаті в україн#
ській історії: учителю, пое#
ту#дисиденту, політв'язню
радянських часів і просто
прекрасній талановитій лю#
дині # Івану Юхимовичу Ко#
валенку. Його вірші # це нео#
ціненний та яскравий вне#
сок у розвиток української
літератури. Адже в них #
чесність, правдивість, висо#
кі моральні принципи та лю#
бов до своєї Батьківщини", #
наголосила Надія Іванівна.

Дуже символічно прозву#
чав уривок з вірша Івана Ко#
валенка "Квітковий роздум"
у виконанні Вероніки Можа#
рівської, вихованки теат#
ральної студії Тарасівського
будинку культури, дипло#
мантки Конкурсу читців Мо#
лодіжного фестивалю імені
Івана Коваленка. 

Звідки до нас прийшла гі#
тара? # Про це розповів ху#
дожник і музикант Володи#
мир Вишняк. "Але хто може

розповісти про гітару най#
краще?" # поцікавився Во#
лодимир Федорович. І зап#
росив на сцену свого колегу
# музиканта і композитара,
одного з ідейних натхнен#
ників конкурсу гітаристів
Олега Саліванова.

Чарівні звуки # голос гіта#
ри не залишив байдужою
жодну душу. І саме цей під#
несено#проникливий нас#
трій, коли ти стаєш свідком
справжнього дива, панував
у залі впродовж усього
заходу. 

Забігаючи наперед заува#
жу, що поважному журі у
складі голови Олега Салі#

ванова та членів Володими#
ра Вишняка, Андрія Ширяє#
ва, Євгена Іщука та Марії Ки#
риленко дісталося надс#
кладне завдання: обрати
кращих серед кращих, ос#
кільки слабких виступів на
конкурсі по суті не було. 

# Я радий перебувати тут,
# привітав учасників конкур#
су міський голова Боярки
Тарас Добрівський. # А та#
кож радію, що цей конкурс,
який має усі шанси стати
Всеукраїнським, зацікавив
численних боярчан та киян.
Я усім вам щиро зичу вели#
ких творчих успіхів та знач#
них досягнень. Та все ж мені
дуже хочеться, щоб серед
переможців були мої зем#
ляки # жителі Боярки, # на#
голосив Тарас Григорович. 

Конкурс гітаристів став
святом музики. Справжнім
подарунком був виступ іще
одного професійного гіта#
риста, випускника Київської
консерваторії імені П. І. Чай#
ковського, лауреата числен#
них Міжнародних та всеук#
раїнських конкурсів гітарис#
тів # Костянтина Прокопчука. 
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Біографічна довідка
Володимир Денисович Москов�

чук народився 6 вересня 1951
року в с. Вічині Рожищенського
району Волинської області.
Навчався в Вічинській 8�річній
школі, а згодом � в школі�ін�
тернаті у м. Луцьку. У 1973 р.
закінчив Український респуб�
ліканський сільськогосподар�

ський технікум в м. Боярка, а в
1981 році � Український інститут

інженерів водного господарства  у
м.Рівному. З початку своєю трудо�

вої діяльності і до виходу на пенсію
Володимир Денисович працював у

Києво�Святошинському районі. І слав�
ним та пам'ятним для багатьох жителів
району був той шлях. Зокрема, з 1972
по 1978 роки Володимир Денисович
обирався  секретарем комітету комсо�
молу в Українському республікансько�
му сільгосподарському технікумі, зго�
дом працював заввідділом Києво�
Святошинського районного комітету
комсомолу. З 1978 по 1983  � секре�
тарем парткому радгоспу "Музи�

чанський". З 1983 по 1994 � директором
радгоспу "Шпитьківський". А в 1995 ро�
ці був призначений на посаду завідую�
чого відділом охорони праці райвикон�
кому, з 1996 року очолював відділ тор�
гівлі та побутового обслуговування Киє�
во�Святошинської районної державної
адміністрації.

За сумлінну багаторічну працю Воло�
димир Денисович Московчук був наго�
роджений почесною  грамотою Цен�
трального Комітету КПРС та численними
відзнаками, грамотами та преміями. Де�
путат районної ради багатьох скликань.

Зараз Володимир Денисович є одним
із засновників та виконавчим директо�
ром Громадської організації "Києво�
Святошинське братство "Добродій"".
Одна із добрих справ "Добродія" �
участь у зведені пам'ятника Олексію
Андріяшеву на території Боярського ко�
леджу екології та природних ресурсів
Національного університету біоресур�
сів і природокористування України (ав�
тори � скульптор В.І. Зюзін, архітектор
В.В. Климчик).

Позитивний досвід в цьому питанні має і місто Вишневе.
Тож найближчим часом відповідні роботи розпочнуться і в
Боярці. 

Крім того, на сесії міськради були розглянуті бюджетні,
архітектурні та земельні питання. Також депутати прийняли
рішення про створення комунального закладу "Будинок
культури", затвердили програму "Увагу кожному пенсіоне#
ру", заслухали інформацію про діяльність ДЮСШ та гро#
мадського формування "Боярська Варта". На сесії було
затверджено Програму передачі гуртожитків у власність
територіальної громади м. Боярка та реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків. Депутати також підтримали
рішення про розірвання договору оренди котельні "Кос#
мос". Відтепер її обслуговуванням займатиметься Бояр#
ське головне управління ЖКГ. 

Інф. "Боярка�інформ" 

Потрібна ваша допомога!
Одній із наших землячок # Ірині Дерев'янко # терміново

потрібна складна операція. Жінка звертається за допомо#
гою до небайдужих боярчан.

Усі, хто бажає надати допомогу, можуть переказати кош#
ти на вказаний рахунок.

Призначення платежу: рахунок № 4094 благодійна допо#
мога на лікування Дерев'янко Ірині Станіславівні. 

ТВБВ № 10026/0830, м. Боярка, МФО 322669, ЗКПО:
09322277, р/р 37396983004.

Наша газета вже писала про нещастя, яке спіткало роди#
ну Остапенків. Пожежа, яку спричинило коротке замикання,
майже повністю знищила їхній будинок. Сім'я виховує вісь#
мох дітей, двох онуків, та має одну дитину під опікою. Від#
новлення будівлі після пожежі потребує значних коштів. Ми
можемо допомогти родині швидше повернутися до нор#
мального життя.

Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок
№ 292448255091 у банку "ПриватБанк", МФО 305299, 
ЄДРПОУ 14360570, Остапенко Олена Іванівна.

Тел.: 096 995 61 22 (Юрій Вікторович).
Не будьмо байдужими до тих,
хто потребує нашої допомоги!
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У свою чергу Любов Дуднікова
поділилася з колегам цінним
досвідом реалізації програми.
Так, програма отримала рецен#
зію провідного наукового співро#
бітника Інституту екогігієни і ток#
сикології ім. Л. І. Медведя, кан#
дидата медичних наук Валентини
Кульчицької. Згідно з процеду#
рою, програма була апробована і
затверджена фахівцями. Вона
отримала підтримку міського го#
лови Боярки Тараса Добрівсько#
го та схвалення сесії Боярської
міської ради, погодження від ра#
йонного відділу освіти, райСЕС
та дитячої поліклініки.

На базі ДНЗ № 3 програма діє
з 2010 року. Про її ефективність
свідчать цифри та факти. Так, у
2009 році, до впровадження
програми, серед вихованців дит#
садка було 620 випадків захво#
рювань на ГРВІ. Впродовж по#

точного 2012 року зафіксовано
лише 65 випадків захворювань #
це майже в десять разів менше.
У дітей значно покращилися по#
казники крові, зріс рівень гемог#
лобіну, зміцнився імунітет тощо.

В нараді взяв участь міський
голова Боярки Тарас Добрів#
ський. Під час свого виступу він
наголосив на тому, що свого часу
дуже схвально поставився до
ідеї реалізації програми і задо#
волений її результатами. "Мені
дуже хотілося б, щоб ця програ#
ма була запроваджена в усіх ДНЗ
міста", # висловив побажання Та#
рас Григорович і пообіцяв, що
всіляко сприятиме цьому.

Рецензент програми Валенти#
на Кульчицька, крім виразних оз#
доровчих результатів реалізації
програми, підкреслила ще й ве#
лике її виховне значення. "Адже
бджілка # це велика трудівниця, а
бджолина сім'я # це досконалий

колектив. Крім цього, вживання
продуктів бджільництва виховує
у дітей позитивне ставлення до
інших продуктів харчування, що,
зрештою, допомагає дітям поз#
буватися алергічної реакції на
деякі види продуктів", # наголо#
сила Валентина Павлівна.

Нарада завершилася цілою
зливою запитань від присутніх,
що свідчило про великий інтерес
до презентованої програми. Ад#
же чимало ДНЗ, зокрема Брова#
рів, Борисполя, Обухова, Білої
Церкви, вже працюють за автор#
ською програмою Любові Дудні#
кової.

Цього дня відбулася й доволі
символічна подія: підписання
угоди про співпрацю між Інститу#
том екогігієни і токсикології та
ДНЗ № 3 щодо впровадження на
базі дитячого садочка інших
програм.

Світлана Нижник
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Оскільки нещодавно, на запрошення

боярчанина#пошуковця Олега Остапенка,

Боярку відвідала група науковців, яка обс#

тежила місце знахідки та більш точно виз#

начила її вік. Розповідають кандидат істо#

ричних наук, старший науковий співробіт#

ник відділу енеоліту бронзового віку інс#

титуту археології Національної академії

наук України Сергій Лисенко та науковий

співробітник Інституту археології, канди#

дат наук Світлана Лисенко:

# Зараз ця знахідка знаходить#

ся в Інституті археології на дос#

лідженні. Та вже з певністю мож#

на сказати, що це не фрагмент

поховання, а саме скарб. Надзви#

чайно важливо, що він був пере#

даний повністю, навіть в тому

глечику, в якому зберігався всі ці

віки. Взагалі на території України

кожна подібна знахідка є унікаль#

ною. Що ж до "Боярського скар#

бу", то його унікальність полягає

в тому, що це взагалі перша по#

дібна знахідка. Наприклад, дві

подібні підвіски були знайдені на

території Польщі. Поодинці по#

дібні речі хоча й рідко, але зустрічаються.

Та в такій сукупності # 9 предметів! # і в од#

ному горщику # така знахідка була зроб#

лена вперше.

� То яким же періодом датується ця

знахідка?

# Приблизно # ХІV # ХІІІ століття до нашої

ери, найбільш ймовірно # ХІІІ століття. Це

так званий Пшенезький культурний круг

(ХVІ # ХІІ ст. до н.е.), який охоплював біль#

шу частину Польщі, всію північну Україну,

більшу частину Білорусі # територію

дев'яти сучасних держав. А територія

Київщини й була тією контактною зо#

ною, в яку відбулося проникнення зі

степової зони. А Боярка розташована

на древньому шляху, який зв'язував

території Центральної, Західної та

Східної Європи з Приураллям та

Східною Європою.

� Чи мала результати сьогодніш�

ня поїздка на місце знахідки

скарбу?

# Так. На місці знахідки ми заклали

шурф, знайшли величезну кількість кера#

мічних фрагментів. Зокрема, і цей факт

підтвердив наше припущення, що ця зна#

хідка # саме скарб на території поселен#

ня. 

� Наскільки перспективною для нау�

ки є розробка цієї місцевості і чи буде�

те Ви продовжувати пошукові роботи?

# Взагалі на цій місцевості особисто я

працюю з 1993 року, безпосередньо на

цій ділянці # з 1995#го. І при цьому ніхто

навіть не очікував на можливість такої

знахідки. Тому з певністю можу сказати:

як і вся територія правобережної Київщи#

ни, ця місцевість надзвичайно перспек#

тивна для досліджень. Відтак робота буде

тривати.       

Замість післямови
В п'ятницю, 23 листопада, в музеї Три#

пільської культури відбудеться прес#кон#

ференція, серед тем якої # "боярський"

скарб. В її роботі візьмуть участь також

представники Боярського краєзнавчого

музею.

Розмову вів 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

На одному з маршрутів, які з'єднують

Боярку зі столицею, досить часто повто#

рюється одна й та сама картина. Ранок.

Зупинка "Вулиця Молодіжна". Десяток

пасажирів бере штурмом транспортний

засіб. Водій нервово чекає оплати за про#

їзд. Частина пасажирів, ледве впхавшись

у маршрутку, звично "відморожується" та

ігнорує вимоги розгніваного водія. Графік

руху вимагає від нього розмірено долати

кілометри, нахабні "зайці" цим користу#

ються, а водій поступово скаженіє. Авто#

бус рухається ривками, пасажири судом#

но хапаються за поручні, падають один на

одного. Хто винен: водій чи пасажири?

Питання риторичне.

Досить часто доводиться ставати

свідками й іншої картини, коли паса#

жир вже заходить до автобусу зі

своїм поганим настроєм. Хтось

встав не з тієї ноги, хтось полаяв#

ся з дружиною чи чоловіком, у

когось порвалися колготки #

причин може бути багато. Але

пасажир обирає найпростіший

шлях # зірватися на інших паса#

жирах чи на водієві. Від цього по#

терпають усі, хто опинився по#

руч. А водій збирає усе своє тер#

піння, щоб уникнути аварійної

ситуації # від його стриманості за#

лежать життя усіх пасажирів. 

На мою думку, ще однією хворобою су#

часності, крім масової знервованості, є бай#

дужість. Ми мовчки спостерігаємо за нахаб#

ною поведінкою сусіда#пасажира, за тим, як

водії часом перетворюють маршрутку на ре#

активний літак, за тривалими водійськими

перемовинами по мобільному телефону…

Зрозуміло, що всі проблеми, які вини#

кають навколо пасажирських перевезень,

оповиті заплутаним причинно#наслідко#

вим ланцюгом. У кожної сторони є своє

бачення, як розв'язати Гордіїв вузол. І це

зрозуміло, адже кожен намагається пе#

реслідувати свій інтерес, досить часто за#

буваючи про головне: що всі ми # і водії, і

пасажири # перш за все, люди!

Анастасія Кудрик
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Виконавчий комітет Боярської міської ра#
ди оголошує конкурс на визначення суб'єк#
тів оціночної діяльності для проведення не#
залежної експертної оцінки об'єктів нерухо#
мого майна, які перебувають у власності те#
риторіальної громади міста Боярка та підля#
гають викупу (шляхом аукціону) (окремо по
кожному об'єкту) а саме:

Нежитлове приміщення: 
м. Боярка, вул. Франка, 101

До участі в конкурсі можуть бути допущені
суб'єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб'єктів оціночної ді#
яльності, виданих відповідно до Закону Ук#
раїни "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні",
якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

Кінцевий термін подання заяв, пропо�
зицій учасників конкурсу � 14 календар�
них днів з моменту публікації оголошен�
ня.

Суб'єкти оціночної діяльності в запечата#
ному конверті подають для розгляду конкур#
сною комісією таку конкурсну документацію:

# заяву на участь у конкурсі, в якій зазнача#
ється найменування особи, місце знаход#
ження (юридична адреса), контактний теле#
фон;

# нотаріально засвідчені копії установчих
документів (якщо суб'єкт оціночної діяльнос#
ті вже брав участь в конкурсі # копії установ#
чих документів не подаються);

# копії кваліфікаційних документів оціню#
вачів, яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

# копію сертифіката суб'єкта оціночної ді#
яльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України, завірену суб'єк#
том оціночної діяльності;

# інформацію про суб'єкт оціночної діяль#
ності (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, ква#
ліфікації та особистого досвіду роботи оці#
нювачів, які працюють у його штатному скла#
ді та додатково залучаються ним, з незалеж#
ної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція суб'єкта оціночної
діяльності подається у запечатаному кон#
верті і має містити пропозицію щодо вартос#
ті виконання та умов оплати робіт, калькуля#
ції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а
також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення
конкурсу.

Конкурс буде проведено 06 грудня
2012 р. в 11�00 год. в приміщенні Бояр�
ської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово#
економічний відділ міськвиконкому (каб. 
№ 10). Адреса: Київська обл.,  м. Боярка,
вул. Білгородська, 13. Тел.: (04598)41�550.
Головний спеціаліст з економічних питань
Петруха Оксана Анатоліївна.

Що ж думають про якість послуг,
які надають перевізники пасажи�
рів, жителі нашого міста. 

Володимир, програміст: "Кожен
автобус має чітко визначену кількість
сидячих та стоячих місць. Тому мене
обурює, коли водій напихає маршрут#
ку під зав'язку, мотивуючи тим, що їха#
ти хочуть усі. За цим я бачу звичайну
людську жадібність".

Славко, педагог: "По#перше, вар#
тість проїзду по Києву та Боярці чо#
мусь однакова, незважаючи на різни#
цю в дистанції. По#друге, я завжди ди#
вуюся, коли бачу в маршрутці табличку
з написом "Місце для інвалідів та лю#
дей похилого віку", а цього самого міс#
ця немає # крісло демонтоване для то#
го, щоб збільшити кількість стоячих
місць".

Марія, студентка: "Мене завжди
обурює хамське ставлення водіїв до
інвалідів та ветеранів. Ці люди заслу#
жили щонайменше поваги до себе. Я
розумію, що водій не може перевози#
ти безкоштовно усіх пільговиків одно#
часно, але він має бути чемним до усіх
пасажирів, і якщо відмовляти пільгови#
ку, то робити це принаймні чемно".

Михайло, будівельник: "У мене
немає претензій до водіїв. Хіба що од#
на # до перевізників. Неможливо виїха#
ти з Боярки до Києва після 23#ої годи#
ни, а це створює для мене певні нез#
ручності".

�	������ "��������� �	���"

�		������ �����������: 
��� ������ ������ ���	�� 

Як уже повідомляла наша газе�
та, влітку бійці спеціалізованої пошуко�
вої групи "Корчагінець" Всеукраїнсько�
го благодійного фонду "Пошук" (керів�
ник � Володимир Остролуцький) поб�
лизу Боярки знайшли глечик з прикра�
сами � скарб приблизно доскіфських
часів. На День міста ця знахідка була
передана до Боярського краєзнавчого
музею. Тоді навіть важко було уявити,
що то � лише початок серйозної роботи
загальнодержавного рівня… 

з приводуДумки 

За результатами відпрацювань "Пе#

ревізник#зима#2012", яку проводило

відділення ДАІ Києво#Святошинського

РВ ГУ МВС України в Київській області

з 22 жовтня по 12 листопада на тери#

торії нашого району, працівниками

Державтоінспекції було складено 37

протоколів. Головним чином порушен#

ня стосувалися відхилення від мар#

шруту руху та зупинок у невстановле#

них місцях. Крім того, було виявлено 5

несправних автобусів.

Мовою цифр



1 стор.
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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
09:25 Точка зору
09:45 Офіційна хроніка
09:55 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 Шеф#кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Право на захист
12:35 Темний силует
12:45 Армія
13:05 Х/ф "Балада про Бе#

рінга та його друзів"
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдопе#

рекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агро#

сектор
15:40 Т/с "Угро # 1" 
16:30 Т/с "Переділ" 
18:10 Останнє попере#

дження
18:20 Новини (із сурдопе#

рекладом)
18:35 Агро#News
18:50 Діловий світ
19:05 Д/ф "Світовий ре#

корд української

пісні"
19:55 Новорічний жарт з

В. Винокуром
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:30 Діловий світ
21:40 Новорічний жарт з

Ю. Гальцевим
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 Великі битви. Фран#

ко#індіанська війна
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 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана # 2" (1) (1)
12:45 "Неймовірні перего#

ни"
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 Х/ф "Русалка"
00:15 ТСН

05:30 Х/ф "Міцний шлюб"
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 Х/ф "Сліпе щастя"
12:00 Новини
13:10 Х/ф "Три плюс

два" (1)
15:05 "Право на зустріч"
16:05 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинуш#

ка" (1)
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби#

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор#

мат"
21:00 Т/с "Санта#Лючія"
22:55 Т/с "Вулиці розби#

тих ліхтарів # 11" (2)
00:55 Х/ф "У серпні

44#го" (1)

06:00 Т/с "Хто у домі гос#
подар?" (1)

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
09:45 Т/с "Усі жінки # відь#

ми" (1)
10:45 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
11:45 Твою маму!
12:10 Косметичний ре#

монт
12:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Даєш молодь!
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до побачен#

ня
17:05 Досвідос

17:40 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники

доктора Зайце#
вої" (2)

20:50 Даєш молодь!
21:15 Кузня зірок # 3
21:45 Віталька
22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Надто грубо для Ю#

туб'а

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

Соколовою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Х/ф "72 метри" 
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:10 Т/с "Братани # 3"
16:25 Х/ф "Глобальне

вторгнення. Битва
за Лос#Анджелес" 

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

з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани # 3"
22:30 Факти. Підсумки дня
22:45 Свобода слова з А.

Куликовим
00:45 Спорт

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

про зірок"
09:05 "Моя правда. Олеся

Жураківська. Ціна
свободи"

10:05 "Національне талан#
т#шоу "Танцюють
всі! # 5"

13:10 "Битва екстрасен#
сів. Апокаліпсис"

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

про зірок"
20:10 "Куб # 3"
22:00 "Вікна#Новини"
22:25 "Детектор брехні #

2"
23:25 Х/ф "Спортлото#82"

(1)
01:25 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:15 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

вродлива"
10:00 Готуй
10:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kids Time
13:25 М/с "Сильвестр і

Твітті # детекти#
ви"

14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:30 Спортрепортер
19:35 Погода

19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Закрита шко#

ла" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 ФБР :)
01:05 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:50 Х/ф "Хелловінтаун #

2. Помста Калаба#
ра" (1)

11:20 Т/с "Чорна лагуна"
14:20 "Звана вечеря"
15:25 "КВК#2012"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Вечір. Паша. Зо#

рі"
23:00 "Розсміши коміка"
00:00 Х/ф "Година пік" (2)

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:30 Х/ф "Добре сиди#
мо!" (1)

07:45 "Агенти впливу"
08:30 "Правда життя".

Чорні душі
09:00 Т/с "Батюшка" (1)
10:50 Т/с "Угро # 4"
14:50 Т/с "По гарячих слі#

дах"
18:30 Т/с "Детективи"
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" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Кінець світу:

наднова" (2)

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 бо#

са" (1)
11:00 Т/с "П'ятницький.

Глава друга" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай го#

ворять. Андрій Гу#
бін: життя після
сцени"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан#

ня
16:00 Право на захист
17:00 Події
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 бо#

са" (1)
21:00 Т/с "П'ятницький.

Глава друга" (1)
22:00 Х/ф "Форсаж # 4" (2)
00:10 Х/ф "Велика спра#

ва" (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 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 Погода
09:30 Світло
09:55 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
10:35 Концертна програма

"Європа, обирай Пе#
трик"

11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:50 Погода
12:55 "Секрети успіху" з Н.

Городенською
13:25 Х/ф "Пацани"
15:00 Новини (із сурдопе#

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

сектор
15:30 Про головне
15:50 Т/с "Угро # 1" 
16:40 Т/с "Переділ" 
18:20 Новини (із сурдопе#

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

лик. Тиждень
19:45 Концерт Вітаса "Ма#

ма і син"
20:50 Світ спорту
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 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 Великі битви. Нор#

манське завоювання
Англії

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 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століт#

тя. Роксолана # 2" (1)
12:45 "Неймовірні перего#

ни"
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 "Міняю жінку # 6"
21:50 "Українські сенсації"
23:00 ТСН
23:15 Т/с "Поліція Гаваїв #

2" (2)
01:10 "Українські сенсації"

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)
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев#
ським # 2"

14:05 Т/с "Екстрасенси #
детективи"

16:00 Т/с "Щасливчик Паш#
ка" (1)

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

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор#

мат"
21:00 Т/с "Санта#Лючія"
22:55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 11" (2)
00:55 Х/ф "Здивуй мене"

06:00 Т/с "Хто у домі госпо#
дар?" (1)

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські кур#

санти" (1)
09:45 Т/с "Усі жінки # відь#

ми" (1)
10:45 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
11:45 Богиня шопінгу
12:10 Косметичний ремонт
12:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:50 Кузня зірок # 3
14:15 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:50 Даєш молодь!
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до побачення
17:05 Досвідос

17:40 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники док#

тора Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Кузня зірок # 3
21:45 Віталька
22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Чортівня щодня
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Надто грубо для

Ю#туб'а

05:40 Світанок
06:40 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"
12:35 Анекдоти по#україн#

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по#україн#

ськи
13:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:20 Т/с "Братани # 3"
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 "Братани # 3"
22:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
23:55 Х/ф "В облозі" (2)
02:00 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:15 "Чужі помилки. Дівчи#

на без минулого"
05:55 "Все буде добре!"
07:40 "Неймовірна правда

про зірок"
09:15 "Зважені та щасливі #

2"
13:50 "Битва екстрасенсів.

Війна світів"
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"
22:25 "Вагітна у 16"
23:25 "Доньки#матері"
00:25 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 "Сильвестр і Твіт#

ті # детективи"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Молодята"
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 школа" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 Весілля буде по#моє#

му!
01:05 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 Т/с "Баффі # пере#

можниця вампірів"
11:10 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 "Щоденник вагітної"
22:40 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до#

могосподарки" (2)
00:25 "ШОУМОНРОУ"

05:25 Х/ф "Під маскою бер#
кута" (1)

06:50 Х/ф "Визволення" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Слідство веде

Да Вінчі"
11:00 Т/с "NCIS: Лос#Анд#

желес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Людина без піс#

толета"
14:40 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" (2)
23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Загроза з мину#

лого" (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 боса" (1)
11:00 Т/с "П'ятницький.

Глава друга" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять. Хочу продати
дитину"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
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 "П'ятницький.

Глава друга" (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:

День пам'яті жeртв геноциду українського
народу 1932#1933 років

1917 # засновано НХЛ

1939 # СРСР порушив пакт про ненапад з
Фінляндією, що спричинило вибух т. зв. Зи#
мової війни

НАРОДИЛАСЯ:
1939 # Тіна Тернер, американська рок#спі#
вачка та акторка

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1095 # Папа Римський Урбан II на соборі в
Клермоні проголосив Перший хрестовий
похід

1895 # Альфред Бернард Нобель передав
своє майно фонду Нобелівської премії

1971 # радянська космічна станція "Марс#
2" досягла планети Марс

НАРОДИЛАСЯ: 

1863 # Ольга Марія Кобилянська, українська
письменниця
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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
09:30 Уряд на зв'язку з гро#

мадянами
10:00 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
10:45 Щоденник ДПКЄ#2012
11:05 В гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 Кордон держави
12:50 Погода
12:55 Українська пісня
13:35 Х/ф "Чоловічі тривоги" 
15:00 Новини (із сурдопере#

кладом)
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросек#

тор
15:40 Т/с "Угро # 1" 
16:25 Т/с "Переділ" 
18:00 Діловий світ
18:15 М. Поплавський. "Шоу

продовжується"
20:10 Святковий концерт "З

Днем, ТеБе"
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Світ спорту
21:15 Діловий світ

21:20 Святковий концерт "З
Днем, ТеБе"

22:50 Суперлото, Трійка, Ке#
но

23:00 Святковий концерт "З
Днем, ТеБе"

ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки

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 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана # 2" (1)
12:45 "Неймовірні перего#

ни"
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

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

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 Мух#

тара" (1)
11:05 Т/с "Повернення Мух#

тара # 2"
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев#
ським # 2"

14:05 Т/с "Екстрасенси # де#
тективи"

16:00 Т/с "Щасливчик Паш#
ка" (1)

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

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор#

мат"
21:00 Т/с "Санта#Лючія"
22:55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 11" (2)
00:55 "Парк автомобільного

періоду"

06:00 Т/с "Хто у домі госпо#
дар?" (1)

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські кур#

санти" (1)
09:45 Т/с "Усі жінки # відь#

ми" (1)
10:45 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
11:45 Богиня шопінгу
12:10 Косметичний ремонт
12:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:50 Кузня зірок # 3
14:15 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:50 Даєш молодь!
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до побачення
17:05 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники док#

тора Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Кузня зірок # 3
21:45 Віталька

22:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:25 Рай, гудбай
23:00 Чортівня щодня
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Надто грубо для 

Ю#туб'а

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Спорт
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:30 Ділові факти
07:40 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Агент національ#

ної безпеки"
12:35 Анекдоти по#україн#

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по#україн#

ськи
13:10 Т/с "Прокурорська пе#

ревірка"
14:20 Т/с "Братани # 3"
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 "Братани # 3"
22:15 Т/с "Прокурорська пе#

ревірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
00:00 Х/ф "В облозі#2. Тери#

торія темряви" (2)

05:35 "Чужі помилки. Остан#
нє одкровення авіа#
тора"

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

про зірок"
09:45 "Фермер шукає дру#

жину # 2"
11:45 Х/ф "Оаза кохання" (1)
13:50 "Битва екстрасенсів.

Війна світів"

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"
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 "Сильвестр і Твітті

# детективи"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Молодята"
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 Ближче до тіла
01:25 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 Т/с "Баффі # перемож#

ниця вампірів"
11:10 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 "Щоденник вагітної"
22:40 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до#

могосподарки" (2)
00:25 "ШОУМОНРОУ"

05:35 Х/ф "Без права на по#
милку" (1)

06:55 Х/ф "Визволення" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Слідство веде Да

Вінчі"
11:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Людина без піс#

толета"
14:40 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зброя"
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" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Подорож до цен#

тру Землі" (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 "П'ятницький. Гла#

ва друга" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять. Втеча з Міста
янголів"

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

раїна"
20:00 Т/с "Врятувати бо#

са" (1)
21:00 Т/с "П'ятницький. Гла#

ва друга" (1)
22:00 Т/с "Слід" 
23:00 Тридцятирічні
00:00 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Колишній агент елітних

спецслужб рятує дівчинку

з унікальними

здібностями із чіпких лап

нью�йоркської мафії.

Вона � єдина, хто знає

код від сейфа, де

зберігаються мільйони

доларів китайських Тріад.

І тепер тільки

професіонал може

захистити її від мафії,

азіатських асасинів і

корумпованих

поліцейських. На вулицях

Нью�Йорка розгорнеться

гонитва за дівчинкою, якій дуже пощастило з

Захисником...

"Захисник", 
1+1, П'ятниця, 30 листопада, 22�00

Верона � місто кохання,
батьківщина Ромео і
Джульєтти � назавжди
змінює життя тих, хто
ступає на її вулиці.
Молода американка
Софія опиняється у
Вероні в групі волонтерів,
які відповідають на
листи, адресовані
Джульєтті. Одного разу
до її рук потрапляє
загублений на початку
60�х лист, в якому якась
Клер Сміф пише про своє
божевільне кохання.
Зворушена Софія розшукує літню англійку й надихає
її приїхати до Італії на пошуки давно втраченого
коханого. Респектабельний онук, який супроводжує
леді в поїздці, проти авантюрної ідеї, але йому дуже
подобається Софія...

"Листи до Джульєти",
ТЕТ, Субота, 1 грудня, 14�10

Які тільки дивні шляхи ча�
сом не ведуть до здійснення
бажань! Простак Марвін все
життя мріяв стати крутим по�
ліцейським. Але марно. Не
було щастя, так нещастя до�
помогло: потрапивши в авто�
катастрофу, герой був врято�
ваний не зовсім нормальним
доктором Уайлдером. Зруй�

новані внутрішні органи Марвіна той замінив на
органи різних тварин, завдяки чому його паці�
єнт не тільки видужав, але й успадкував здіб�
ності своїх донорів. Використовуючи нові мож�
ливості, герой нарешті стає справжнім суперко�
пом, але ... Разом з відмінними рефлексами,
силою і витривалістю, Марвін одержав від зві�
рів і їхні інстинкти, які раптово й завжди не вчас�
но пробуджуються...

"Тварина" , 
Новий канал, Неділя, 2 грудня, 15�15

Землю намагається

захопити інопланетна

цивілізація. Прибульці

винищують все живе на

своєму шляху. По всьому

світу починається

широкомасштабна

боротьба людства за

виживання. Загону

морських піхотинців

доручено за всяку ціну

звільнити оточене місто

ангелів від таємничих і

смертоносних тварюк...

"Глобальне вторгнення. Битва за Лос�Анджелес" 
ICTV, Понеділок, 26 листопада, 16�25

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

8�річна Оксана закохується в
співробітника свого батька, 25�річ�
ного красеня Бориса. Він жартома
обіцяє почекати, поки дівчинка ви�
росте й одружитися з нею. Слова
Борис не дотримує, і одружується
зі своєю ровесницею Вікою. Окса�
на по�дитячому драматично пере�
живає це. Вона обіцяє собі, що
будь що завоює Бориса. За пора�
дою бабусі, дівчинка ліпить свою
мрію з пластиліну. Через майже 10
років вона гірко пошкодує про своє

бажання. Щоб розпізнати справжні почуття, дівчині дове�
деться пережити крах сімейного бізнесу, втрату найближ�
чої людини. Лише позбувшись від нав'язливої ідеї дитинс�

тва, Оксана знайде щастя…

"Мрії з пластиліну",
СТБ, Неділя, 2 грудня, 21�45

Майбутнє. 2029 рік. На гігант�
ській космічній станції астронавт
Лео Девідсон навчає мавп керу�
вати літальними апаратами. Нес�
подівано один із його учнів втра�
чає контроль над космольотом,
який потрапляє в ще не вивчену
область просторово�часових ту�
нелів.

Не роздумуючи ні секунди, Лео
кидається на допомогу шимпан�
зе. Пройшовши крізь тунель, він
здійснює стрибок в часі і потрап�
ляє на невідому планету, де циві�

лізація войовничих мавп перетворила людей на своїх рабів.
Опинившись в полоні у мавп, Лео намагається відстояти
права людства на свободу…

"Планета мавп",
1+1, Субота, 1 грудня, 22�25

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1928 # на Одещині створено першу в СРСР ма#
шино#тракторну станцію

1948 # у США надійшли в продаж перші фото#
апарати "Поляроїд"

НАРОДИВСЯ: 

1880 # Олександр Блок, російський поет#симво�
ліст

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 спор#
ту

06:20, 07:15, 08:15 Пого#
да

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
09:10 Офіційна хроніка
09:15 Погода
09:20 Книга.ua
09:40 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
10:50 Щоденник ДПКЄ#

2012
11:10 Здоров'я
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Аудієнція. Країни від

А до Я
12:45 Крок до зірок
13:35 Х/ф "Чоловічі триво#

ги" 
15:00 Новини (із сурдопе#

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

тор
15:35 Т/с "Угро # 1" 
17:55 Останнє попере#

дження
18:05 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдопе#

рекладом)
18:35 Біатлон. Кубок світу.

Індивідуальна гонка
(жін.)

20:00 "Сила, яка об'єднує
бізнес". З'їзд Феде#
рації роботодавців
України

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Світ спорту
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Макси#

ма
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів на#

вколо спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Великі битви. Пов#

стання селян Уота
Тайлера

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 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століт#

тя. Роксолана # 2" (1)
12:45 "Неймовірні перего#

ни"
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 століт#

тя. Роксолана # 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Чотири весілля # 2"
23:00 ТСН
23:15 "Козирне паті"
23:30 Т/с "Поліція Гаваїв #

2" (2)
01:20 ТСН

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 # 2"
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев#
ським # 2"

14:05 Т/с "Екстрасенси #
детективи"

16:00 Т/с "Щасливчик Паш#
ка" (1)

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

цях"
20:50 "Подробиці. Нефор#

мат"
21:00 Т/с "Санта#Лючія" 
22:55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 11" (2)
00:55 Х/ф "Повернути Ві#

ру" (1)

06:00 Т/с "Хто у домі госпо#
дар?" (1)

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські кур#

санти" (1)
09:45 Т/с "Усі жінки # відь#

ми" (1)
10:45 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
11:45 Богиня шопінгу
12:10 Косметичний ремонт
12:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

13:50 Кузня зірок # 3
14:15 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:50 Даєш молодь!
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до побачення
17:05 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Щоденники док#

тора Зайцевої" (2)
20:50 Даєш молодь!
21:15 Кузня зірок # 3
21:55 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:20 Рай, гудбай
22:55 Чортівня щодня
23:20 Т/с "Загублена" (2)
00:15 Надто грубо для Ю#

туб'а

05:45 Світанок
06:45 Ділові факти
06:55 Погода
07:00 Спорт
07:10 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"
12:35 Анекдоти по#україн#

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по#україн#

ськи
13:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:20 Т/с "Братани # 3"
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 "Братани # 3"
22:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:40 Факти. Підсумки

дня
00:00 Х/ф "Тінь якудзи" (2)

05:30 "Чужі помилки. Три
товариші"

06:15 "Усе буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда

про зірок"
09:35 "Вагітна у 16"
10:40 "Доньки#матері"
11:40 Х/ф "Zolushka. ru" (1)
13:55 "Битва екстрасенсів.

Війна світів"
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 щасливі #

2"
00:55 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найку#
медніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшо#

куюче
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 "Сильвестр і Твіт#

ті # детективи"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Молодята"
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 школа" (2)

21:00 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 Парад порад # 2
01:30 Репортер

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 Т/с "Баффі # пере#

можниця вампірів"
11:10 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 "Щоденник вагітної"
22:40 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до#

могосподарки" (2)
00:25 "ШОУМОНРОУ"

05:30 Х/ф "Фронт без
флангів" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Слідство веде Да

Вінчі"
11:00 Т/с "NCIS: Лос#Анд#

желес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Людина без піс#

толета"
14:40 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зброя"
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" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 "Випадковий 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 "П'ятницький. Гла#

ва друга" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять. Російський
Брейвік"

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

раїна"
20:00 Т/с "П'ятницький. Гла#

ва друга" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
01:00 Т/с "Спільнота" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБПЕРШИЙ 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
09:15 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:30 Д/ф "Кінець світу.

Лжепророки"
09:55 Театральні сезони
10:45 Щоденник ДПКЄ#

2012
11:05 Ток#шоу "Віра. Надія.

Любов"
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
13:05 Околиця
13:30 Х/ф "Товариш гене#

рал"
15:00 Новини (із сурдопе#

рекладом)
15:10 Euronews
15:30 Діловий світ. Агро#

сектор
15:35 Д/ф "Долар"
15:45 Т/с "Угро # 1" 
18:05 Шляхами України
18:25 Концерт "Краще зі

Слов'янського база#
ру # 2012"

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 Підсумки
00:40, 01:15 За 80 днів на#

вколо спорту
00:45 Погода
00:50 Від першої особи
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

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 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століт#

тя. Роксолана # 2" (1)
12:45 "Неймовірні перего#

ни"
13:45 "Повне перевтілен#

ня. 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 "Київ вечірній"
22:00 Х/ф "Захисник" (2)
23:55 Х/ф "Мисливці за ро#

зумом" (2)
01:55 Т/с "Поліція Гаваїв #

2" (2)

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)
10:05 Т/с "Одружити Каза#

нову" (1)
12:00 Новини
12:15 Т/с "Одружити Каза#

нову" 1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "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 Д/с "Земля обітова#
на від Йосипа Сталі#
на"

06:00 Т/с "Хто у домі госпо#
дар?" (1)

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:45 Т/с "Кремлівські кур#

санти" (1)
09:45 Т/с "Усі жінки # відь#

ми" (1)
10:45 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
11:45 Богиня шопінгу
12:10 Косметичний ремонт
12:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:50 Кузня зірок # 3
14:15 Т/с "Вісімдесяті" (1)
14:50 Даєш молодь!
15:15 Вайфайтери
15:50 FAQ. Як зняти дівчи#

ну і т.д.
16:00 Шури#мури
16:40 Чортівня щодня
17:05 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
19:25 БарДак
20:25 Шури#мури
21:15 Віталька
22:00 Даєш молодь!
22:40 Слава зі Славєком

Славіним
23:00 Чортівня щодня
23:25 Т/с "Загублена" (2)
00:20 Надто грубо для Ю#

туб'а

00:55 Дурнєв + 1
01:20 БарДак
02:10 Досвідос

05:20 Служба розшуку ді#
тей

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Світанок
06:45 Ділові факти
06:55 Погода
07:00 Спорт
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Агент національ#

ної безпеки"
12:35 Анекдоти по#україн#

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по#україн#

ськи
13:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:25 Т/с "Братани # 3"
16:40 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"
22:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:40 Факти. Підсумки дня
00:00 Х/ф "Хранитель" (2)
01:55 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
02:45 Погода
02:50 Т/с "У чорному спис#

ку#3"
03:35 Факти

05:25 Х/ф "Собака на сі#
ні" (1)

07:50 Х/ф "Балада про від#
важного лицаря Ай#
венго" (1)

09:45 Х/ф "Сестронька" (1)
11:50 Х/ф "Невловимі мес#

ники" (1)
13:15 Х/ф "Нові пригоди

невловимих" (1)
15:05 Х/ф "Корона Росій#

ської імперії, або
Знову невловимі" (1)

18:05 "Вiкна#Новини"
18:15 Х/ф "За двома зай#

цями" (1)
20:00 "Національне талант#

шоу "Танцюють всі! #
5"

22:00 "Вiкна#Новини"
22:40 "Національне талант#

шоу "Танцюють всі! #
5". Підсумки голосу#
вання"

00:55 "ВусоЛапоХвіст"

06:00 Очевидець. Найшо#
куюче

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшо#

куюче
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 "Сильвестр і

Твітті # детективи"
14:20 Kids Time
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Молодята"
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 школа" (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"
02:40 Т/с "Останній акорд"
03:25 Зона ночі
03:30 Третя влада

04:20 Зона ночі
04:25 Скіфи

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 Т/с "Баффі # пере#

можниця вампірів"
11:10 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"
21:45 "Розсміши коміка"
22:45 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:35 Т/с "Відчайдушні до#

могосподарки" (2)
00:25 "ШОУМОНРОУ"
00:50 "Бійцівський клуб"

05:30 Х/ф "Фронт за лінією
фронту" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Слідство веде

Да Вінчі"
11:00 Т/с "NCIS: Лос#Анд#

желес"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "Людина без піс#

толета"
14:40 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зброя"
19:00 "Свідок"

19:30 Х/ф "Три дні в Оде#
сі" (1)

22:00 Х/ф "Америкен
бой" (2)

00:35 Х/ф "Сплячий і кра#
суня" (1)

02:20 "Речовий доказ"
02:50 "Агенти впливу"
04:15 "Свідок"
04:45 "Уроки тітоньки Со#

ви"

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

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" 
10:00 Т/с "П'ятницький.

Глава друга" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять. Останні каніку#
ли в Мексиці"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
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 "П'ятницький.

Глава друга" (1)
22:00 Церемонія вручення

премії "Телетріумф #
2012"

01:15 Х/ф "Альпініст" (2)
02:45 Ласкаво просимо
03:30 Події
03:45 Події. Спорт
03:50 Ток#шоу "Говорить

Україна"

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1830 #у Варшаві почалось польське націо#
нально#визвольне повстання
1877 # Томас Едісон вперше продемонстру#
вав фонограф
1975 # Білл Ґейтс придумав назву своєї май#
бутньої компанії

НАРОДИВСЯ: 

1778 # Григорій Федорович Квітка#Основ'янен#
ко, український письменник

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1609 # Галілео Галілей склав першу карту мі#
сячної поверхні

1763 # судова реформа гетьмана Кирила Ро#
зумовського в Україні

НАРОДИЛИСЯ: 

1874 # Вінстон Черчилль, британський держав�
ний діяч

1951 # Назарій Яремчук, український співак

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    пппп''''яяяяттттннннииииццццяяяя,,,, 33330000
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Пого#

да
06:10 М/ф
06:25 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 Щоденник ДПКЄ#

2012
11:50 Святковий концерт

"З Днем, ТеБе"
14:25 Біатлон. Кубок сві#

ту. Спринт (чол.)
16:25 Зелений коридор
16:35 Святковий концерт

"З Днем, ТеБе"
17:25 Біатлон. Кубок сві#

ту. Спринт (жін.)
19:15 Світ атома
19:35 Золотий гусак
20:00 Святковий концерт

"З Днем, ТеБе"
20:40 Кабмін: подія тиж#

ня
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Фінал Міжнарод#

ного дитячого пі#
сенного конкурсу
"Євробачення #
2012"

ТРК "ЕРА"
23:15 Твій голос
23:35 Погода
23:40 Ера здоров'я
00:00 Концерт Г. Кричев#

ського "Календар#
на осінь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ#
НИЙ. 

НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Суперлото, Трійка,

Кено
01:25 Підсумки дня
01:45 Світ атома
02:05 Театральні сезони
02:50 "Нащадки" з Н.

Рибчинською та К.
Гнатенком

06:10 "Кулінарна акаде#
мія. Юлія Висоць#
ка"

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"
12:00 "Світ навиворіт # 3:

Танзанія, Ефіопія"
12:55 Х/ф "Феї. Фантас#

тичний порятунок"
(1)

14:35 Х/ф "Чорний ли#
цар" (1)

16:35 "Київ вечірній"
18:30 "Розсміши коміка"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Аліса у Країні

Чудес" (1)
22:25 Х/ф "Планета

мавп" (2)
01:00 Х/ф "Мавпяча кіс#

тка" (2)
02:30 Х/ф "Мисливці за

розумом" (2)
04:15 ТСН

05:15 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо#
вим"

08:00 "Позаочі"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"

10:50 "Сімейний пес"
12:10 "Велика різниця

по#українськи"
14:10 Т/с "Менти. Таєм#

ниці великого міс#
та" 

17:55 Х/ф "Діамантова
рука" (1)

20:00 "Подробиці"
20:25 "Червоне або чор#

не"
22:20 "Валерій Леон#

тьєв. Ювілейний
концерт у Кремлі"

00:45 Х/ф "Біле сонце
пустелі" (1)

02:05 "Подробиці"
02:30 Д/с "Жадібність"
04:00 Х/ф "Біле сонце

пустелі" (1)

06:00 Єралаш
07:00 Мультик з Лунтіком
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" (1)

09:45 М/с "Чорний
плащ" (1)

10:45 Єралаш
11:00 Приколи на перер#

ві
11:30 Т/с "Моя прекрас#

на няня" (1)
13:10 Одна за всіх
14:10 Х/ф "Листи до

Джульєти" (1)
16:20 М/ф "Сімпсони.

Фільм на широко#
му екрані" (1)

18:05 Х/ф "Правдива
брехня" (2)

21:15 Кузня зірок # 3
22:20 Даєш молодь!
23:10 Х/ф "Поворот не

туди # 2. Безви#
хідь" (3)

01:10 Альо, директор?!

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

ня
11:25 Екстрений виклик
12:25 Несекретні файли
13:45 Спорт
13:50 Дивитися всім!
15:25 Х/ф "Неперевер#

шений" 
17:45 Максимум в Украї#

ні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "На грі" 
20:55 Х/ф "На грі # 2" 
22:45 Наша Russia
23:05 Х/ф "Роккі # 5" (2)
01:15 Х/ф "Переслідую#

чи "Червоний Жов#
тень" (2)

03:35 Х/ф "Шовк" (2)
05:20 Світанок

05:10 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:25 Х/ф "В моїй смерті
прошу винити Кла#
ву К." (1)

07:50 "Караоке на Май#
дані"

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
11:10 Х/ф "За двома

зайцями" (1)
12:55 "Зважені та щас#

ливі # 2"
16:55 "Зіркове життя.

Окільцювати холо#
стяка"

17:55 "Зіркове життя. Ці#
на щастя # дитина"

19:00 "Х#Фактор # 3"
21:35 "Таємниці Х#фак#

тора. Діаманти
Сергія Соседова"

22:40 "Х#Фактор # 3 Під#
сумки голосуван#
ня"

23:55 "Детектор брехні #
2"

00:55 Х/ф "Нові пригоди
невловимих" (1)

05:45 Т/с "Останній
акорд"

07:20 Зроби мені смішно
08:05 Будинки мажорів
09:00 М/с "Роги і копита.

Повернення"
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма#

дагаскару"
10:00 Готуй
11:00 Наші в Раші
12:05 Прокинутися зна#

менитим
13:05 Т/с "Татусеві доч#

ки"
15:40 ШоумаSтгоуон
19:00 Х/ф "Хроніки Нар#

нії: Лев, Чаклунка
та Чарівна шафа"

21:45 Х/ф "Тварина"
23:35 Спортрепортер
23:40 Х/ф "Дуже страш#

не кіно # 3" (3)
01:25 Х/ф "Гринберг" (2)
03:00 Т/с "Одна ніч ко#

хання"
03:50 Зона ночі
03:55 Загублений рай
04:45 Зона ночі
04:50 ТБ про ТБ
05:20 Зона ночі. Культура
05:25 Микола Лисенко
06:10 Зона ночі. Культура

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф

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

10:00 Х/ф "Пригоди Гек#
льберрі Фінна" (1)

12:05 М/ф "Покахон#
тас" (1)

13:50 "Подаруй собі жит#
тя"

15:00 Х/ф "Головне #
встигнути" (1)

17:00 "Щоденник вагіт#
ної"

17:25 "Пороблено в Ук#
раїні"

19:00 "КВК#2012"
21:30 Т/с "Надприрод#

не" (2)
00:00 Т/с "Чорна лагуна"
01:35 "Вечір. Паша. Зо#

рі"

06:05 "Легенди бандит#
ської Одеси"

06:25 Х/ф "Загін особ#
ливого призна#
чення" (1)

07:45 Т/с "Прямуючи на
південь" (1)

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

Вовча зграя
12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Вантаж без

маркування" (1)
15:00 Т/с "Угро # 4"
19:00 Т/с "Павутиння # 4"
23:00 "Головний свідок"
00:00 "Випадковий сві#

док"
00:25 Х/ф "В ім'я пом#

сти" (2)
02:15 "Речовий доказ"
04:00 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки

Сови"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:25 М/с "Ну, постри#

вай!"
07:35 Т/с "Інтерни" (1)
08:00 На валізах
09:00 Найкращий кухар

на селі
10:00 Додому на свята
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:10 Т/с "Слід" (1)
17:00 Т/с "Тільки про лю#

бов" (1)
19:00 Події
19:20 Х/ф "Справжнє ко#

хання" (1)
21:25 Х/ф "Просто Джек#

сон" (2)
23:30 Т/с "Слід" (1)
01:20 Х/ф "Чоловік має

платити" (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 Золотий гусак
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Погода
09:50 Крок до зірок
10:35 Маю честь запро#

сити
11:20 Фінал Міжнарод#

ного дитячого пі#
сенного конкурсу
"Євробачення
2012"

13:25 Біатлон. Кубок сві#
ту. Гонка переслі#
дування (чол.)

14:20 Шеф#кухар країни
15:25 Біатлон. Кубок сві#

ту. Гонка переслі#
дування (жін.)

16:20 Діловий світ. Тиж#
день

16:55 Святковий концерт
"З Днем, ТеБе"

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Точка зору
21:50 Головний аргумент
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 Концерт О. Сєро#

ва "Безмежна лю#
бов"

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки тижня
01:50 Мистецькі історії.

Срібні струни
03:25 Здоров'я
04:15 Фестиваль моло#

діжної творчості
"Біле озеро"

05:00 Околиця
05:25 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

06:05 Х/ф "Відьми країни
Оз" (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"

11:25 "Давай, до поба#
чення"

12:55 "Чотири весілля #
2"

14:10 "Голос. Діти"
16:10 Х/ф "Москва сльо#

зам не вiрить" (1)
19:30 "ТСН#тиждень"
20:15 "Голос. Діти"
22:00 "Світське життя"
23:00 "ТСН#тиждень"
00:00 Х/ф "Лоуренс Ара#

війський" (1)
03:55 Х/ф "Планета

мавп" (2)

05:40 "Найрозумніший #
2012"

07:05 М/с "Вінкс" (1)
07:50 М/с "Маша і Вед#

мідь" (1)
08:25 "Глянець"
09:25 "Школа лікаря Ко#

маровського"
10:00 "Неділя з "Кварта#

лом"
11:00 "Свати біля плити"
11:25 "Весільний розмір"
12:25 Д/ф "Вінець без#

шлюбності"
13:35 Т/с "Ілюзія полю#

вання" 
18:00 Т/с "Скринька Пан#

дори" (2)
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Скринька Пан#

дори" (2)
23:00 "Що? Де? Коли?"
00:15 Х/ф "Чоловіча інту#

їція"
02:05 "Подробиці тижня"
02:50 Д/с "Жадібність"
03:40 Д/ф "Вінець без#

шлюбності"

06:00 Єралаш
07:00 Мультик з Лунті#

ком
07:40 Малята#твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті#

ком
09:25 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли#
ва сімейка" (1)

09:45 М/с "Чорний
плащ" (1)

10:20 М/ф "Морська
бригада" (1)

12:20 М/ф "Покахонтас #
2: подорож в Но#
вий Світ" (1)

13:45 Альо, директор?!
14:50 М/ф "Сімпсони.

Фільм на широко#
му екрані" (1)

16:35 Х/ф "Правдива
брехня" (1)

19:35 Одна за всіх
20:00 Віталька
21:00 Кузня зірок # 3
22:05 Х/ф "Американ#

ський пиріг" (2)

05:50 Погода
05:55 Факти
06:10 Погода
06:20 Світанок
07:10 Квартирне питан#

ня
08:00 Анекдоти по#укра#

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

удар" 
14:55 Х/ф "На грі" 
16:50 Х/ф "На грі # 2" 
18:45 Факти тижня з Ок#

саною Соколовою
19:45 Останній герой # 2
20:55 Х/ф "Серпень.

Восьмого"
23:45 Х/ф "Темний

світ" (2)
01:55 Х/ф "Дорожня

пригода" (2)
03:25 Інтерактив. Тижне#

вик
03:40 Т/с "У чорному

списку # 3"

05:35 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:50 Х/ф "Вона Вас ко#
хає" (1)

08:45 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:55 "Їмо вдома"
10:00 "МайстерШеф # 2"
14:05 "Караоке на Май#

дані"
15:05 "Х#Фактор # 3"
19:00 "Битва екстрасен#

сів. Апокаліпсис"
21:45 Х/ф "Мрії з пласти#

ліну" (1)
23:50 Х/ф "Сестронь#

ка" (1)
01:45 Х/ф "Корона Ро#

сійської імперії,
або Знову невло#
вимі" (1)

06:05 Т/с "Останній
акорд"

06:55 Зроби мені смішно
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Будинки мажорів
09:15 М/с "Роги і копита:

Повернення"
09:50 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
10:30 Шоу Шара
11:15 Недільний офіс
12:15 Т/с "Щасливі ра#

зом"
15:15 Х/ф "Тварина"
17:05 Х/ф "Хроніки Нар#

нії: Лев, Чаклунка
та Чарівна шафа"

20:00 ШоумаSтгоуон
23:10 Прокинутися зна#

менитим
00:10 Спортрепортер

00:15 Х/ф "Загублене
майбутнє" (2)

02:15 Т/с "Одна ніч ко#
хання"

03:45 Зона ночі
03:50 Українці. Любов
04:50 Зона ночі
04:55 Леопольд, або вте#

ча від свободи
05:20 Зона ночі Культура
05:25 Тася
05:35 Жар#птиця
05:55 Зона ночі. Культу#

ра

06:30 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:50 М/ф "Покахон#

тас" (1)
10:15 Х/ф "Хелловінтаун

# 3"
12:05 Х/ф "Пес і жебрак"
14:00 Х/ф "Снігова коро#

лева" (1)
16:10 "Пороблено в Ук#

раїні"
17:45 "Розсміши коміка"
18:45 "КВК#2012"
21:30 Т/с "Надприрод#

не" (2)
00:00 Т/с "Чорна лагуна"
01:25 Х/ф "Примат" (1)

05:55 "Легенди бандит#
ської Одеси"

07:15 Х/ф "Смугастий
рейс" (1)

09:05 Х/ф "Три дні в Оде#
сі" (1)

11:30 "Легенди карного
розшуку". Вовко#
дави зі СМЕРШа

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Т/с "Батюшка" (1)
15:00 Т/с "Павутиння # 4"
19:00 Т/с "По гарячих

слідах"
23:00 "Круті 90#ті"
00:00 Х/ф "Фанат" (2)
01:35 Х/ф "Морський

вовк" (2)
03:10 "Речовий доказ"
04:05 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки

Сови"

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф "Справ#

жнє" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Легенди
11:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "СОБР" (1)
18:00 Т/с "Інтерни" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:00 Ток#шоу "Великий

футбол"
00:30 Х/ф "Просто Джек#

сон" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1891 # винайдено гру баскетбол (американський
учитель фізкультури Джеймс Нейсміт запропону#
вав своїм учням закидати футбольний м'яч у ко#
шики з#під персиків)

1919 # українські отамани підняли повстання про#
ти Симона Петлюри, захопивши його скарбницю

НАРОДИЛИСЯ:

1792 # Микола Лобачевський, російський мате#
матик, один із батьків неевклідової геометрії

1913 # Платон Воронько, український поет

1918 # Георгій Майборода, український компози#
тор, автор опер, пісень, музики до кінофільмів

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1942 # група вчених під керівництвом Енріко Фермі
продемонструвала керовану ядерну реакцію на
першому ядерному реакторі

1945 # у США створено перший ядерний реактор

1982 # хірурги з університету Юти вперше імплан#
тували постійне штучне серце пенсіонерові Барні
Кларку, з яким той прожив 112 днів

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ссссууууббббооооттттаааа,,,,    1111



З початком матчу ліцеїстів#богунівців

привітав… духовий оркестр бравим

маршем! Потім # начальник навчально#

оздоровчого комплексу підполковник

Олександр Бондаренко та заступник

начальника КВЛ ім. І.Богуна з виховної

роботи підполковник Сергій Мотика. А

заключним акордом тих вітань став

свисток судді, який і сповістив про по#

чаток матчу. 

…Коротке традиційне вітання і # по#

чалося! Здається, не лише дві роти то#

варишів, не лише музиканти духового

оркестру та працівники НОКу, а навіть

старий парк вболівав за своїх юних гос#

подарів # "боярських" ліцеїстів! Окри#

лені тією підтримкою, боярчани раз#

по#раз атакують ворота суперників. І

кияни таки не встояли: після влучного

удару Богдана Бондарчука м'яч весело

закрутився в сітці їхніх воріт!..

Під час перерви беру бліц#інтерв'ю у

начальника НОК КВЛ # підполковника

Олександра Бондаренка:

� Олександре Вікторовичу, яким,

на Вашу думку, буде результат мат�

чу?

# Два роки тому наша ліцейна коман#

да була переможницею дитячого чем#

піонату м. Боярки з футболу… Зараз ці

хлопці закінчують Київський ліцей, від#

так грають проти Боярки. Більше того, у

них за плечима дуже серйозна фут#

больна перемога. Адже саме вони ста#

ли чемпіонами Києва ЄВРО#2012 се#

ред школярів. Але я вірю в наших "бо#

ярських" хлопчаків, які проходять у нас

гарну школу, в тому числі # й спортивну.

Нашу розмову перериває свисток суд#

ді, який сповіщає про початок ІІ тайму. 

Поразка, достойна перемоги

А далі була гра: стрімка, красива, ди#

намічна, по вінця сповнена шаленого

бажання перемогти. Розповідати про

це марно: це потрібно бачити і відчути,

злившись в одне нерозривне ціле з ци#

ми шаленіючими трибунами і цими

розпашілими хлопчаками на полі… Та

свисток арбітра сповіщає про закінчен#

ня ІІ тайму, а відтак рахунок матчу # 2:1

на користь киян.

Своїми враженнями від матчу ділить#

ся вчитель фізкультури НОКу й тренер

боярської команди Руслан Кузьменко:   

# Звісно, перемога порадувала б

більше… Та підстав для відчаю немає.

Наші хлопці виглядали більш ніж гідно!

Більше того # показали набагато цікаві#

шу (і це не лише моя думка…) гру, ніж

гості! А наш воротар # це просто фан#

тастика! Якби не Антон, то ще як міні#

мум 3#4 голи були б в наших воротах…

Тому я дуже вдячний нашим хлопцям за

таку цікаву самовіддану гру.

…З огляду на те, що це був товари#

ський матч, обидві команди#учасниці

отримали не медалі та кубки, а солодкі

призи # смачні торти. Та була ще одна

нагорода, якій футболісти зраділи на#

багато більше: три доби на додачу до

канікулярної відпустки! І, мабуть, лише

військові знають, наскільки жаданою є

саме така нагорода… 

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Підбиті підсумки чемпіонату Києво�

Святошинського району. Особливо при�

ємно відзначити, що дві боярські ко�

манди увійшли до трійки лідерів. Так,

ФК "Фанат" став другим в першій лізі

районного чемпіонату, а ФК "Стара Бо�

ярка" посіла третій щабель в другій лізі. 

Нагородження переможців відбудеть�

ся 1 грудня в Києво�Святошинській рай�

держадміністрації. Тож вітаємо бояр�

ських футболістів із вдалим завершен�

ням футбольного сезону.
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Того дня пройшло шість ігор. За їх ре#

зультатами можна з певністю сказати,

що фортуна вирішила зіграти на боці

боярського "Фаворита". Він навіть зем#

лякам своїм # команді "Ветеран" # прос#

то не дозволив себе обіграти, а навіть

переміг старших товаришів по майдан#

чику з красномовним рахунком 2:0.

Щоправда, за цю "зухвалість" ледь не

був покараний волейболістами з Лісни#

ків, які були дуже серйозно налаштовані

на перемогу. Втім, завдяки все тій же

фортуні "Фаворит" відбувся "легким пе#

реляком" у вигляді третього тайму і хоча

й не дуже переконливим, але все ж таки

переможним рахунком 2:1.

Утім, навіть програш не збив настрій

команди Лісників на перемогу, яку їм

таки вдалося здобути над командою

ДЮСШ з рахунком 2:0.

Та й "Ветерани" змогли реабілітува#

тися, перемігши команду Фастова з

рахунком 2:0, чим, здавалося, немало

здивували своїх гостей і давніх супер#

ників.

До речі, про гостей. Як з'ясувалося,

серед них у фортуни також є свої

улюбленці. Наприклад, команда с. Му#

зичі. Яка легко перемогла фастівчан з

рахунком 2:0, і трохи важче # команду

ДЮСШ: з рахунком 2:1.

Таким чином, 18 листопада у фаворі

вітряної фортуни були дві команди: бо#

ярський "Фаворит" та команда с. Му#

зичі… А хто ж скористається прихиль#

ністю фортуни наступної неділі? При#

ходьте # дізнаєтесь…

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Чергові ігри відкритого
чемпіонату Києво�Святошин�
ського району з волейболу
відбулися 18 листопада в ра�
йонній класичній гімназії.
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20 листопада Боярку від�
відала футбольна команда �
чемпіон Києва ЄВРО�2012 се�
ред школярів. Це � збірна Київ�
ського військового ліцею імені
І. Богуна (начальник � генерал�
майор Данило Романенко).
Мета візиту � товариська зус�
тріч зі збірною Навчально�оз�
доровчого комплексу КВЛ 
ім. І. Богуна (начальник � під�
полковник Олександр Бонда�
ренко), розташованого в на�
шому рідному місті.

Волейбол
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Після цього розпочався конкурс. Ціка#
во, що свою виконавську майстерність то#
го дня продемонстрували учасники різно#
го віку. Приміром, наймолодший # Богдан
Чорнокондратенко # зірвав цілком заслу#
жені оплески, як і решта гітаристів. 

Втім, звісно, конкурс залишається кон#
курсом. Тому конкурсна програма завер#
шилася підбиттям підсумків. І доки члени
журі висловлювали свої думки та вражен#
ня, у моїй душі продовжувала звучати гіта#
ра. І це той незвичайний подарунок, який
отримали усі присутні. Що ж стосується
учасників конкурсу # їхні виступи були до#
сить високо оцінені усіма членами журі.
"Ви показали досить високий рівень", #
висловив спільну думку своїх колег Олег
Саліванов.

"Шкода, що не можна вручити премії
переможців усім вам", # висловила жаль
почесний президент фестивалю Марія
Кириленко. А Євген Іщук побажав усім
учасникам конкурсу не залишати цю
справу.

"Хочеться звернутися до вас словами
відомого музиканта Карлоса Сантани, #
говорили учасникам ведучі заходу # Воло#
димир Вишняк і Тетяна Скочко. # Де б вам
не довелося грати: в барі, в церкві, на пло#
щі, в Гімалаях, пам'ятайте, що головне
завдання музики # робити життя кращим". 

І можна з певністю стверджувати, що це
завдання усі учасники конкурсу виконали
блискуче.

Детальну інформацію про переможців
конкурсу гітаристів можна дізнатися на
сайті Івана Коваленка: ivan#kovalenko.info. 

Підготувала 
Тетяна Зубкова
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Сподіваюсь, що повідомлен#
ня про здобутки журналу на між#
народній арені збільшить коло
наших передплатників на 2013
рік, і наблизить українців до
джерел світової літератури. От#
же, інтеграція, про яку так бага#
то мовиться, може здійснитися
поіменно, посімейно, врешті ко#
лективно.

Представники редакції "Все#
світу" # постійні учасники Міжна#
родних форумів перекладачів і
видавців у Єревані. На цьогоріч#

ний шостий Форум запросили
мене, як одного з перекладачів
прози у спеціальному вірмен#
ському номері "Всесвіту", що
побачив світ у березні місяці.
Цей випуск журналу і став своє#
рідною даниною України Єрева#
ну, проголошеному ЮНЕСКО
всесвітньою столицею книги#
2012, адже вірменському кни#
годрукуванню виповнилося 500
років. Наші колеги гідно оцінили
роботу колективу редакції, наго#
родивши шеф#редактора "Все#

світу" Юрія Микитенка, головно#
го редактора Дмитра Дроздов#
ського і відповідального секре#
таря Ніну Харчук Золотими ме#
далями Міністерства культури
Республіки Вірменія. 

Подія, звичайно, дуже приєм#
на і досить несподівана, адже
раніше українські журналісти та#
ких нагород не одержували # "за
вагомий внесок у розвиток вір#
мено#українських літературних
зв'язків і пропаганду вірмен#
ської літератури в Україні".

Вірменська культура і літера#
тура мають багатовікову істо#
рію, адже гора Арарат і терито#
рія довкола # колиска людської
цивілізації. Протягом тисячоліт#
тя Вірменія втратила велику
частину своєї історичної терито#
рії: Арарат знаходиться в Туреч#
чині, відсутній вихід до моря.
Сьогодні ця гірська горда країна
зазнає великої економічної
скрути, але не втрачає оптиміз#
му, має талановиту літературу,
свято береже пам'ятки історії та
культури. 

Всесвітнє визнання історич#
них здобутків вірмен, зокрема, в
частині книгодрукування, # про#
голошення Єревана всесвіт#
ньою столицею книги. 

Організатори Форуму щоразу
влаштовують екскурсії до своїх
святинь. Цього разу ми відвідали
один з перших християнських
(християнство з 301 року) мо#
настирів на пагорбі Хор Вірап #
неподалік кордону з Туреччи#
ною, звідки добре видно гору
Арарат, куди Ной, за легендою,
пристав зі своїм ковчегом. Побу#
вали також на руїнах найвеличні#
шого храму ранньосередньовіч#
ної вірменської архітектури
Звартноц (храм Небесних анге#
лів, 641#662, внесений до все#
світньої спадщини ЮНЕСКО). 
І звичайно, оглянули Матенада#
ран # Інститут древніх рукописів у
Єревані. Виставлені там експо#
нати # переконливе свідчення,
що писемність вірменського на#
роду сягає глибини віків. У 405
році Месроп Маштоц створив
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Журнал іноземної літера�
тури "Всесвіт" � найстарший ча�
сопис в Україні, заснований ще
1925 року Василем Елланом�
Блакитним, Олександром Дов�
женком, Миколою Хвильовим.
Мене, як відповідального секре�
таря "Всесвіту", дуже радує, що
він має читачів і в Боярці. 

Розповідає Михайло
Павлович

Зараз моє життя, як спокійна
вода # аж не віриться, що прожив
90 років. Самотність обійшла ме#
не стороною. Правда, немає вже
дружини Шурані, з якою прожив
62 роки, але в сусідній кімнаті лу#
нає сміх онуки Наді і правнучка
Владика, дочка Люба варить ва#
ренички…

Народився я у селі Слобідка#
Рихтецька, що недалеко від
Кам'янця#Подільського, та доля
закинула у далекі краї. Мій бать#
ко, Павло Петрович, наприкінці
двадцятих потрапив під "чистку" і
родину вислали на Урал. Дідусь
привіз нас із братиком попроща#
тися з батьками. Я вчепився за
материну спідницю, а маленький
Арсен обійняв батька за шию # не
відірвати. Батько й каже до мате#
рі: "Маню, ми такі молоді, невже
ми удвох цих пару хробаків біля
себе не прогодуємо?". Мати зго#
дилась. П'ятирічне заслання роз#
тягнулося на сімнадцять років.
Спочатку було холодно й голодно
поки обжилися. Там народилася
сестра, а через декілька років по#
мер батько.

Коли почалася війна, хлопцям
почали приходити повістки, а ме#
ні нема. Переживав дуже. Та нас#
тала й моя черга. У військкоматі
мені доручили переписувати
списки призовників, бо я мав
гарний почерк. Коли Москва за#
лишилась далеко позаду, поїзд
зупинився, вийшли з вагонів, і
майор Кипарисов дав мені спис#
ки, які я писав, і наказав читати.
Читаю, а мене там нема. Тоді він
каже: "Будеш моїм секретарем".

А я чую щось тепле потікло по тілу
і з грудей на списки покрапало…
Отямився в Уфі, після операції.
Лікар сказав, що народився в со#
рочці. Снайпер, мабуть, цілився у
командира. Після лікування нап#
равили у 131 стрілецький полк на
Волховський фронт. Ополченці
копали глибочезні рови, а ми їх
охороняли. Гвинтівок та набоїв не
вистачало…

Сидимо в окопах # замерзлі,
голодні. А фашисти у репродук#
тор раз по раз: "Рус, гай к нам
ужин". Федя Мацкевич і каже:
"Мишко, як ти думаєш, отому
німцю міг би дати повечеряти?".
Я відповів, що патронів мало, а
він своєї: "Зате відповідь гадам
дамо". Я направив протитанкову
гвинтівку на фашистів, ретельно
прицілився, вистрілив. Мабуть,
влучив, бо перестали запрошу#
вати…

Потім відкрилася рана і мене
відправили в Тюмень. До 1944
року служив у Сибірському вій#
ськовому окрузі помічником ко#
мандира взводу, зав. діловодс#
твом штабу протитанкового
24 учбового стрілецького полку,
секретарем політвідділу цього ж
полку, тільки вже Одеського вій#
ськового округу. В 1945 році ме#
не хотіли направити у Миколаїв,
але я так закохався у свою май#
бутню дружину, що їхати з Одеси
# це наче вмерти. На документах
я побачив підпис коменданта
міста # Кипарисов. Пішов до
нього. Заходжу в кабінет і звер#
таюся не "Здоров'я бажаю, то#
варишу полковник", а "Здо#
ров'я бажаю, Валентине Павло#
вичу". Він встав з#за столу: "По#
чекай, почекай", #каже. Підій#

шов, штовхнув на диван: "Живий,
чортяка, живий!". Ми обнімалися
й борюкалися, наче два коти.
Моє питання вирішилося легко #
я залишився служити в Одесі
черговим помічником комендан#
та міста.

Моїй Шурі, по закінченні сто#
матологічної школи, дали нап#
равлення на Курили # а це ж роз#
лука на роки. Тож вирішили
швидко одружитися. Після демо#
білізації дуже хотів навчатися в
інституті, але такому, де немає
математики, бо оті квадратні ко#
рені мене лякали. Ще під час вій#
ни я вів щоденник, записував по#
дії, роздуми, свої вірші, а коман#
дир політчастини побачив і спа#
лив. І хотів би плюнути йому ме#
жи очі, так не можна... Коли вже
здав три екзамени в художній,
натрапив на оголошення про на#
бір студентів у Львівський поліг#
рафічний. Туди й вступив. Після
закінчення навчання мене напра#
вили в Київ до видавництва тех#
нічної літератури. Моя Шураня з
донечкою Любою знімали кімна#

ту, а мені довелося спати на столі
у видавництві. З дозволу дирек#
тора, я йшов з роботи з усіма, а
потім повертався, підставляв па#
ру стільців, папки під голову,
плащ#палатку на себе. А о шостій
ранку черговий розбудить, йду
на Бессарабку, купую півлітра
молока та й разом з усіма йду на
роботу.

Загалом 38 років відпрацював
художнім редактором в Держліт#
видаві й видавництві "Радян#
ський письменник". А коли вий#
шов на пенсію продовжував пра#
цювати над оформленням літе#
ратури, почав займатися малю#
ванням. У Боярці проживаю з
1956 року. Дружина, Олександра
Полікарпівна, яка працювала у
дитячому військовому санаторії
стоматологом, отримала тут ді#
лянку під забудову. Пролітають
літа птахами і кожен день йде за
обрій, наче останній, а хочеться
жити, бачити як росте правнучок,
як цвітуть яблуні, посаджені з
Шуранею і малювати сонячні
ранки молодості.
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Прохолодний, тихий, осінній вечір зустрів мене після
відвідин Михайла Павловича. Ще довго перед очима
стояли притишені барви ніжного світанку на полотні, що
дрімало, прикріплене до мольберту. А вдома у мене на
тумбочці лежала "Книга веселої мудрості" 1969 року
видання. Я глянула на листок, куди читачі майже ніколи

не дивляться, з прізвищами колективу видавництва "Ра�
дянський письменник". I серед них художній редактор М.

П. Вуєк. Мені стало приємно і тепло на душі, що я тільки�но
відвідувала людину, котра мудрувала над оформленням цієї

книжки. Відкрила навмання й прочитала вислів Альберта Хаб�
барда: "Горе можна витерпіти самому, але для радості потріб�
ні двоє". У Михайла Павловича є радість у сім'ї, в книжках і в
розмаїтті фарб. І подумалось: "У кожного в житті своє приз�
начення".

Ганна Відеречко

Михайло Павлович Ву�

єк народився 3 липня 1922

року. Нагороджений ордена�

ми "За мужність", "Вітчизня�

ної війни" ІІ ступеня, медаля�

ми "Жукова", "За перемогу у

Великій Вітчизняній війні" та

багатьма ювілейними. Вете�

ран праці, має безліч дипло�

мів і грамот різних ступенів за

художнє оформлення та по�

ліграфічне виконання радян�

ської літератури. Також наго�

роджений малою срібною ме�

даллю (1960 р.) і двома брон�

зовими медалями (1962 р. та

1973 р.) ВДНГ СРСР.



3 стор.

Звартноц .
Руїни храму Небесних  ангелів
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23 листопада Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Хоробра серцем" (мультфільм)

17�10   "У пошуках Немо" (мультфільм)

19�00  "Примарний вершник�2" (бойовик)

20�40 "Нова Людина�павук" (фантастика)

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30  "Мадагаскар�3" (мультфільм)

15�10   "Хоробра серцем" (мультфільм)

17�00  
"Чарівна мандрівка до Африки" 

(фентезі)

18�50  "ДухLess" (драма)

21�00
"Убойне Різдво Гарольда і Кумара"

(комедія)

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

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

Час Назва

13�30  
"Секретна служба Санта�Клауса"

(мультфільм)

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

(мультфільм)

16�50  "У пошуках Немо" (мультфільм)

18�40 "Нова Людина�павук (фантастика)

21�10 "Прокляття" (жахи)

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

26 листопада � вихідний день

в Центрі соціально�психологічної реабі�
літації населення відбудеться звіт гро�
мадських організацій міста, які взяли
участь у реалізації соціальних проектів,
конкурс яких цього року дебютував у
рамках програми підтримки громад�
ських ініціатив.  

в приміщенні районної класичної гім�
назії відбудеться фінальний гала�кон�
церт за участі лауреатів та переможців
Молодіжного мистецького фестивалю
імені Івана Коваленка.

вірменський алфавіт, який практич#
но не змінився до сьогодні, має 39
літер. До речі, спроба порівняти
цей факт з українськими азбучни#
ми реаліями, явно не складається.

До Єревану на Форум прибули
представники кількох десятків кра#
їн СНД, Прибалтики, Польщі, Авс#
трії, Швеції тощо. Участь у круглих
столах українців підливала вогню у
дискусії з москвичами, які послі#
довно запроваджували експансію
на книжкові ринки, в тому числі й у
сфері перекладознавства. А кияни,
львів'яни за підтримки багатьох
присутніх етнічних українців, дис#
кутували. 

Надзвичайно зворушливою вия#
вилася презентація книжки "Зус#
тріч двох геніїв: М.Коцюбинський і
С.Параджанов". Її автор # колишній
Надзвичайний і Повноважний По#
сол України у Вірменії Олександр
Іванович Божко. Свого часу він, ук#
раїнський філолог, закінчив Єре#
ванський університет, досконало
оволодів вірменською, книжку на#
писав вірменською, виступав у Му#
зеї Сергія Параджанова вірмен#
ською. Це була справжня україн#
ська родзинка.

Ніна Харчук, 
депутат Боярської 

міської ради

"������"

До книги увійшли не лише вірші
Володимира Денисовича україн#
ською та російською мовами, а й
фото та документи із архіву автора,
а також розповідь від першої особи
про історію сіл Шпитьки та Горбо#
вичі, яка, безумовно, буде цікава
не лише жителям цих населених
пунктів нашого району, а й всім не#
байдужим до історії рідного краю.

І все ж таки: чому "Сильний ду#
хом матерії"? Хтось знайде в цій
назві глибоку алегорію (типу "ма#
ти # рідна земля"), хтось # прекло#
ніння перед жінкою у її найвелич#
нішій іпостасі… Звісно, і це також.
Та, в першу чергу, назву книги
слід розуміти буквально: справа в

тому, що Володимира Денисови#
ча виховувала саме мама…

Відтак не лише історичною дос#
товірністю відзначається ця кни#
га. А, в першу чергу, тим глибоким
ліризмом, тією вдячністю та ще#
мом душевним, яким просякнуто
кожний її рядок. Відтак кожний
знайде в ній щось своє # співзвуч#
не тій одвічній родинній мелодії,
яка бринить в його власному сер#
ці. Особисто ж мене вразили такі
віршовані рядки:

Велике і прекрасне слово "мати"!
Від нього все на світі, навіть світ.
О, як їй легко на руках тримати
Дитину, як найвищий заповіт.

А того дня Володимир Денисо#
вич тримав у своїх долонях свою
першу книгу # дитину і найвищий
заповіт про своїх земляків і свій
час, з яким він прийшов до лю#
дей…

Радислав Кокодзей, 
фото автора

7 грудня о16.00

29 листопада о 16.00
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дебютЛітературний

11 листопада в Боярсько#
му будинку культури відно#
вив свою роботу міський кі#
нозал. Відтепер щонеділі
тут відбуваються безкош#
товні мультсеанси для усіх
шанувальників мультипла#
каційних фільмів. Ідея від#
новлення роботи великого
екрану належить директору
будинку культури Тетяні Іва#
новій. Саме вона доклала
максимум зусиль, аби вели#
кий екран будинку культури
знову запрацював. 

Відтак боярчани тепер
мають можливість безкош#
товного перегляду улюбле#
них мультяшок у залі місько#
го будинку культури. Крім
того, затяті шанувальники
мультиків можуть замовля#
ти улюблені мультиплікацій#
ні фільми, які неодмінно бу#
дуть презентовані під час
недільного сеансу, який
традиційно розпочинати#
меться в будинку культури
об 11:30.   

Цієї неділі на замовлення
постійних відвідувачів кіно#
залу демонструватимуться
мультиплікаційні фільми:
"Маша та Ведмідь" і "Оазис
Оскара".
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3 стор.

Інгредієнти: 9 білків, 300 г цук�
ру, 300 г кокосової стружки, 3 ст.

ложки крохмалю.

Крем: 9 жовтків, 150 г цукру, 300 г

сметани, 2 ч. ложки борошна,

200 г масла.

Наповнювач: свіжі ківі.

Спосіб приготування:
З білки збити в густу піну, поступово додати 100 г цукру. Додати 

100 г кокосової стружки і 1 ст. ложку крохмалю. Перемішати і викласти у

форму. Пекти при температурі 200 градусів. Випікати три таких коржі.

Для крему жовтки збити з цукром до пухкої маси, додати сметану і

борошно, вимішати і поставити на маленький вогонь. Постійно помі#

шуючи, доварити до легенького загустіння. Остудити і збити з маслом.

Коржі змастити кремом та перекласти шматочками ківі. 

Смачного!

���� "��������"

номераРецепт 
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Здавна люди використовували
червоний колір для загоєння
ран, вони прикладали червону
стрічку до пошкодженого місця,
щоб втамувати біль. Доведено,
що червоний колір активізує ре#
генеративні властивості в орга#
нізмі, підвищує температуру тіла,
має прямий вплив на нервову
систему людини, а тому пробуд#
жує активну та розумову діяль#
ність. В кольоротерапії червоний
активно використовують для лі#

кування деп#
ресій та
а п а т і й .
П р о т е
психоло#
ги не ре#
к о м е н #
д у ю т ь
зловжи#
в а т и
сильно#
діючими
в л а с т и #
в о с т я м и
к о л ь о р у,
тому як пе#
ренаванта#
ження психіки
від червоного
може викликати аг#
ресію та сильну збудли#
вість. Червоний колір також асо#
ціюється із агресією, тому на ді#
лову зустріч, чи на перше поба#
чення одяг такого кольору одяга#
ти не слід.

Модельєри розрізняють не

менш як 30 відтінків
цього кольору, який
може носити жінка. 

Червоний колір
краще за все поєд#
нується із синім, ко#
ричневим (можна
сміло використову#
вати всі багаті від#
тінки цього кольо#
ру), чорним і білим
(завжди актульно).

Також червоний
колір має чи не пря#

мий зв'язок з прек#
расним почуттям лю#

бові, цьому феномену є
наукові підтвердження.

Оскільки червоний колір ак#
тивізує організм, він також є

носієм емоційної збудливості,
тому закохані люди в самий роз#
квіт свого почуття чисто інтуїтив#
но одягаються у червоний.

Підготувала 
Марія Гончаренко

Червоний колір сим�
волізувє мужність, силу,
безстрашність. За христи�
янських часів червоний ко�
лір став прообразом крові
Христа Спасителя, тому
кардинали носять лише
червоний одяг. В психології
червоний означає сильну,
темпераментну та впевне�
ну особистіть. 

Цікаво знати

Презентація книги Олександра Божка 
(за столом праворуч) 

у музеї Сергія Параджанова в Єревані



Кінець листопада � початок грудня сильними холодами не ви�

різнятимуться. Але на тепло вже сподіватися не варто. Нічна

температура  не подолає позначку 0 °С. Денна � не перевищува�

тиме +4 °С. У неділю, 9 грудня, і вдень очікується �6 °С. Сонячно

буде лише у вихідні. Протягом робочих тижнів погода очікується

пасмурна, можливі опади у вигляді дощу, іноді навіть зі снігом.

Тим, хто ще не дістав із шаф зимовий одяг, нагадуємо: остан�

ній місяць осені закінчується. Варто терміново подбати про теп�

лі шапки та рукавички. Протягом грудня синоптики не передба�

чають днів, у які денна температура суттєво перевищуватиме

позначку 0 °С, у той же час морози до �10 °С цілком можливі.
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ОВЕН
Зусилля, витрачені з початку місяця на досяг#
нення мети, нарешті почнуть приносити свої
плоди. Потрібно тільки ще трошечки почекати й
усе влаштується якнайкраще. На початку грудня
витрати можуть перевищити доходи, тому варто
дотримуватись розумної економії. Роблячи ве#
ликі покупки, потрібно дуже ретельно перевіря#
ти якість товару. Погано продумані дії можуть
призвести до великих фінансових втрат.

ТІЛЕЦЬ
Необхідно приділити час власному здоров'ю.
Якщо не звернути уваги на невелике нездужан#
ня, воно може почати прогресувати й перерости
в серйозне захворювання. Категорична відмова
від шкідливих звичок допоможе уникнути погір#
шення загального самопочуття. Проявляючи на
роботі кмітливість, Тільці з легкістю зможуть
здійснити свої навіть найсміливіші честолюбні
мрії. Не варто нехтувати порадами досвідчених
людей при купівлі чи продажу нерухомості.

БЛИЗНЮКИ
Близнюкам потрібно звернути увагу на творчу
обдарованість власних дітей, щоб дати можли#
вість розкритися їхнім здібностям і талантам. Не
варто впадати в депресію через дрібні невдачі в
бізнесі, тому що незабаром усе нормалізується
й доходи від бізнесу в багато разів перевищать
витрати. Нові знайомі можуть згодом стати вір#
ними й відданими друзями. Також Близнюкам
варто прислухатися до конструктивної критики.

РАК
Довгоочікувана поїздка подарує Ракам багато
приємних емоцій і цікавих вражень. Розголошен#
ня чужої інформації може принести великі непри#
ємності на роботі. Якщо останнім часом Раків тур#
бувало якесь нездужання, то тепер у них є всі
шанси видужати й істотно поправити своє здо#
ров'я. Не варто відмовлятися від цікавих ділових
пропозицій лише через побоювання щодо відсут#
ності досвіду. Досвід прийде під час роботи поруч
з більш досвідченими партнерами.

ЛЕВ
Щоб не допустити непоправних життєвих поми#
лок, Леви повинні намагатися прислухатися не
стільки до голосу розуму, скільки до голосу сер#
ця. Інтуїція допоможе відрізнити друзів від воро#
гів і легке любовне захоплення від серйозного й
глибокого почуття. Хворобливе самолюбство
може призвести до неадекватного й упередже#
ного сприйняття слів і вчинків інших. Не варто
надавати значення дрібницям і ображатися на
них. 

ДІВА
При виборі тактики й стратегії для досягнення
бажаного результату, Діви повинні покладатися
не тільки на свій досвід, але й на думку більш
досвідчених у цьому питанні людей. Це допомо#
же їм уникнути несподіваного провалу в спра#
вах. Якщо Діва не буде відступати від мети, від#
волікаючись на рішення дрібних і несуттєвих пи#
тань, то наприкінці листопада її чекає повний ус#
піх. Не варто купувати побутову техніку # вона не
прослужить довго й швидко вийде з ладу.

ТЕРЕЗИ
Легковажне ставлення до дрібниць може зроби#
ти Терезів жертвою досить хитрого й витончено#
го обману. Не варто довіряти малознайомим
людям. Вчинок близької людини може змусити
зовсім під іншим кутом подивитися на всі попе#
редні стосунки з нею. Терезам, які думають від#
крити власний бізнес, набагато більше підійде
справа, що передбачає випуск власної продукції
а не перепродаж будь#яких товарів.

СКОРПІОН
Природна мужність й уміння долати будь#які пе#
решкоди з усмішкою, дозволять Скорпіонам до#
сягти всього, чого вони захочуть. Необхідно тіль#
ки точно визначитися з тим, чого ж все#таки хо#
четься насправді. Діти Скорпіонів будуть потре#
бувати їхньої допомоги й підтримки в досить
складній ситуації. Для змін в особистому житті
час не найкращий.

СТРІЛЕЦЬ
Не найкращий час для вияву агресії й з'ясування
стосунків на підвищених тонах зі своїми ділови#
ми партнерами. Начальству може здатися, що
Стрільці навмисно створюють протистояння в
робочому колективі, що вкрай негативно може
відбитися на подальшому кар'єрному зростанні
Стрільців і поставити під сумнів сам факт їхньої
подальшої роботи на цій посаді. Можливі нові
романтичні стосунки.

КОЗЕРОГ
В житті Козерогів якихось істотних змін не очіку#
ється. Це дозволить їм із задоволенням віддава#
тися заслуженому відпочинку й щирому спілку#
ванню із близькими людьми. Козероги, які жи#
вуть разом з коханою людиною, мають шанс
внести у стосунки більше романтики, краси й
взаємної ніжності. У роботі очікується помірний
успіх і невеликі, зате стабільні прибутки.

ВОДОЛІЙ
Водолії повинні намагатися не поспішати із
прийняттям життєво важливого рішення навіть
тоді, коли їм здасться, що вони вже володіють
всією необхідною інформацією й ніякі неперед#
бачені ситуації ним не загрожують. Несподіва#
ний розвиток подій може сприяти тому, що Во#
долії на якийсь час втратять контроль над ситуа#
цією, чим можуть скористатися їхні опоненти й
недоброзичливці.

РИБИ
Можлива тимчасова розлука з коханою люди#
ною, що внесе в душу Риб тривогу й сум'яття.
Але хвилюватися, швидше за все, не варто, тому
що навіть на далекій відстані кохана людина бу#
де зберігати вірність Рибам і підтримувати з ни#
ми зв'язок. Професійні справи Риб йтимуть
своєю чергою й не вимагатимуть якогось поси#
леного контролю.

ГОРОСКОП
26 листопада 
 8 грудня

11112222

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

ПОТРІБЕН
ГОЛОВНИЙ
БУХГАЛТЕР

з досвідом роботи не менше 3�х років 
Неповний робочий день

Тел.: 099�49�20�300, 097�86�84�505

Загублений студентський квиток, виданий на
ім'я Шевчука Олександра Олександровича ВСП
НАУ Боярським коледжем екології і природних ре#
сурсів 01.09.2008 року, вважати недійсним. 

Загублене свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи#підприємця Шинкаренко Оксани Микола#
ївни (Інд. 2875600880), видане Києво#Святошин#
ською райдержадміністрацією 27.09.2010, вважа#
ти недійсним.

Погода

Осінь…Чи не найзагадкові�
ший період, який нам дарує
природа. Краса навколишньо�
го світу просто вражає жовто�
гарячими кольорами, а сві�
жість, що панує в повітрі, ніби
прояснює думки, надихає. Це
пора мудрості, адже не да�
ремно відомий письменник
ХVІІ століття Ян Потасевич зау�
важив:"Досвідчена людина,
наче осінь, яка багата своїми
враженнями". Але разом із
тим, серце охоплює легенький
сум у передчутті зими, подих
якої вже відчувається у повітрі
прощальних днів осені. Тож
потрібно знайти час, аби насо�
лодитися останніми дарунка�
ми цієї неповторної пори року.
Озирніться довкола та спій�
майте ще одну осінню мить, як
це зробили учасники проекту
"Позитивний погляд"…

Марія Селезньова  

"���������� ������"

Загублену довідку про взяття на облік до
управління Пенсійного Фонду України у Киє#
во#Святошинському районі Київської області
фізичної особи#підприємця Шинкаренко Ок#
сани Миколаївни, виданої 09.2010 року, вва#
жати недійсною.  

Загублену довідку про взяття на облік
платника податку # фізичної особи # підпри#
ємця Шинкаренко Оксани Миколаївни до ДПІ
Києво#Святошинського району Київської об#
ласті, виданої 09.2010 року, вважати недій#
сною.  

Загублений атестат про середню освіту (серія АN 
№ 022263), виданий на ім'я Кочубея Василя Івановича
Боярською ЗОШ № 4 1991 року, вважати недійсним.

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!
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Телефон

097�4150783

Тут може бути

Ваша 

реклама


