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Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

Про святкування 9 травня у Боярці
читайте на сторінках 3, 5.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ У БОЯРЦІ 

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА

3, 5 стор.

Тому весь світ та Україна зокре�
ма цього року відсвяткували 12
травня – День матері, та 15 трав�
ня – День сім'ї.

Родина є однією з найбільших
цінностей укра�
їнського народу.
Традиційно в ро�
динах виховува�
лося багато ді�
тей, їм змалку
прищеплювали
такі поняття, як
повага до бать�
ків, любов до
батьківщини та
інші духовні цін�
ності народу.

Цікаво, що в
нашому місті ни�
ні живе більше
ста багатодітних
родин (такими
вважаються ро�
дини, в яких ви�
ховується троє
та більше дітей).
Дванадцять бо�
ярчанок мають
почесне звання
матері�героїні (матері, які наро�
дили 5 та більше дітей, причому
звання присвоюється після
досягнення восьмирічного віку
наймолодшою дитиною). На тере�
нах міста діє дві громадські орга�
нізації, які об'єднують багатодітні
родини: ГО "Родина 7�Я" (керів�
ник Тетяна Ковальчук) та Асоціа�
ція багатодітних родин "Велика
сім'я" (керівник Сергій Чуткий).

Історія Свята матері сягає дале�
кого 1908 року, коли молода жінка
Анна Джервіс запропонувала на
законодавчому рівні ввести у
США День матері. Українське свя�

то розпочало свою історію в 1928
році від Спілки українок Канади, а
потім в 1929 році було запровад�
жене в Галичині. Нині все ширшає
коло людей, які поздоровляють
своїх матусь та бабусь у Міжна�
родний День матері.

На законодавчому рівні святку�
вання Дня матері в Україні вста�
новлено Указом Президента від
10.05.1999 № 489/99 у другу неді�

лю травня. І тому ця давня тради�
ція сьогодні набуває нового зву�
чання. Родина є найважливішим
середовищем зберігання та пере�
дачі з покоління в покоління куль�
турних цінностей, національних
традицій, вона морально та мате�
ріально підтримує дітей, людей
похилого віку.

Проведення Дня сім'ї підви�
щує статус сім'ї та сприяє кра�
щому розумінню її потреб. То�
му що родина є одним з інсти�
тутів суспільства, вона зрос�
тає разом з оточуючим світом,
відповідає на суспільні потре�
би та сама формує їх.

В усі часи по ставленню держа�
ви до сім'ї можна було судити про
саму країну. Щасливий союз ро�
дини та держави � необхідний
фактор процвітання та добробуту
її громадян!

Міцна родина, віра в Бога, пова�
га до матері та батька � споконвіч�
ні цінності українського народу!
Дружна сім'я є головною складо�
вою життя та успішності кожної
людини.

РОДИНА, РОДИНА – 
ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА

5 травня ро�

д и н а Га л и н и

Михайлівни та

Анатолія Кири�

ловича Верге�

лесів відзнача�

л а п о д в і й н е

свято. Адже у

той день, коли

всі православні християни зустрічали

Великдень, ця пара відсвяткувала 60�річ�

чя подружнього життя або як його ще на�

зивають у народі � діамантове весілля.

РОДИНА – 

НАЙДОРОЖЧИЙ ДІАМАНТ

Бути гідними пам'яті Тараса Шевченка

закликають співвітчизників усі, кому до�

рога його спадщина � поетична, прозова,

філософська, малярська. "В сім'ї вольній,

новій" Тараса Шевченка пам'ятають і ша�

нують як незламного борця за волю, про�

вісника єдності народів.

22 травня 1861 року Великий Українець

назавжди повернувся на рідну землю. У

цей день його було перепоховано із

Санкт�Петербурга, де він помер 47�літ�

нім. Відтоді останній шлях Тараса на Чер�

нечу гору під Каневом усвідомлюється в

Україні як дорога нескореного генія у без�

смертя. Він і смертю своєю прокладав

шлях до національного Храму, про який

ми здогадувалися, за який боролися і

який, нарешті, вибудовуємо.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО:

«ЄДНАЙМОСЯ, БРАТИ!» 

4 стор.

10 стор.

У травні в Україні відзначається декілька шанова�
них та відомих свят. Але, безперечно, День матері та
День сім'ї � свята найбільш зворушливі для кожного сер�
ця, тому що кожен із нас з дитинства несе в душі єдиний
неповторний образ своєї мами. Вона завжди зрозуміє,
пробачить, завжди пожаліє і буде щиро любити свою ди�
тину все життя. Але щасливі діти ростуть тільки в дружній
сім'ї! Від рівня культури та благополуччя саме сім'ї зале�

жить культура та майбутнє нації.
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14 травня 2013 року відбулося
чергове засідання виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради. Се�
ред основних питань діяльності ви�
конавчого комітету було заслухано
інформацію керівника комунально�
го закладу "Боярський будинок
культури" Тетяни Іванової. За її сло�
вами, до структури КЗ входять:
міський Будинок культури, дві до�
рослі та одна дитяча міська бібліо�
теки, а також Центр громадської
активності. 

У Будинку культури функціонують
студії: прикладного мистецтва, петри�
ківського розпису, хореографічна, ест�
радного співу, барабанщиць та літера�
турно�художнього слова, а також гру�
пи здоров'я та шейпінгу, народні ама�
торські колективи "Надія" та "Сузір'я". 

Щодо життєдіяльності у місті садо�
вих товариств досить критично висло�
вився міський голова Тарас Добрів�
ський. "Проведення благоустрою на
території садових товариств з року в
рік залишається проблемою для Бояр�
ки. Переважна більшість власників ді�
лянок � не боярчани. І тому слід шукати
важелі впливу на садові товариства.
Щоб для міста нарешті перестали бути
проблематичними території з повале�
ними парканами, зарослі бур'янами,
засипані сміттям ті зрізаним гіллям та
перетворені на розплідник бродячих
собак", � наголосив Тарас Григорович. 

Серед житлово�комунальних питань
затверджено норми витрати води спо�
живачами міста Боярка. Було відхиле�
но пропозицію адміністрації КП "Бояр�
ка�Водоканал" щодо стягнення плати
за полив присадибних ділянок у разі
відсутності приладу обліку води.

Також надано дозвіл КП БГВУЖКГ на
встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості (асфальтобетонні
пагорби) за адресою: вул. Молодіжна,
12/2. 

Було розглянуто питання щодо на�
дання дозволів на розміщення об'єктів
торгівлі, побуту, виробництва; архітек�
турні та житлові питання. 

8, 9 та 10 травня працівниками

підприємства виконано:

 ямковий ремонт по вул. Шевченка,
використано 4 т асфальту;
 проведено ревізію вуличного

освітлення;
 організовано прибирання парку

Перемоги;
 проведено благоустрій кладовищ

(вивезення сміття);
 здійснювалося вивезення твердих

побутових відходів з приватного сек�
тора згідно з графіком та від контей�
нерних майданчиків житлового фонду.

Для цього щоденно було задіяно

9 одиниць техніки. Також впродовж

цього періоду:

 вивезено 80 т ТПВ, 35 м3 негаба�
ритних відходів та гілля;
 аварійно�диспетчерською служ�

бою виконано роботи згідно із заявка�
ми жителів: 12 заявок щодо водопоста�
чання та водовідведення; 7 � щодо
внутрішньобудинкового електропоста�
чання; 3 � щодо вуличного освітлення.

ТРУДОВІ БУДНІ
КОМУНАЛЬНИКІВ

18 червня 2013 року з 9:00 до 10:00
в приміщенні Метрологічного центру
НАК “Нафтогаз України” “Східноєв�
ропейський центр метрології
природного газу” за адресою: м.
Боярка, вул. Маяковського, 49�а, від�
будуться громадські слухання щодо
розроблення детального плану тери�
торії Метрологічного центру НАК
“Нафтогаз України” на земельній ді�
лянці загальною прощею 1,0669 га
для будівництва, експлуатації, обслу�
говування будівель і споруд, розта�
шованої за адресою: м. Боярка, вул.
Маяковського, 49�а.

КП "Боярське ГВУЖКГ" інформує

ЗАСІДАННЯ
ВИКОНКОМУ

Зміни в земельному 

законодавстві

Згідно із Законом України
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України що�
до удосконалення процедури
відведення земельних ділянок
та зміни їх цільового призна�
чення", з 1 січня 2013 року, у
разі відсутності плану зонуван�
ня або детального плану тери�
торії, затвердженого відповід�
но до вимог Закону України
"Про регулювання містобудів�
ної діяльності", забороняється
передача (надання) земельних
ділянок із земель державної
або комунальної власності у
власність чи користування фі�
зичним та юридичним особам
для містобудівних потреб та
зміна цільового призначення
земельної ділянки, яка не від�
повідає плану зонування тери�
торії або детальному плану те�
риторії. 

Одночасно зі зміною систе�
ми реєстрації прав на нерухо�
мість змінилася і система ре�
єстрації земельних ділянок як
об'єктів права власності, чому
посприяв Закон України "Про
державний земельний ка�
дастр", який також набув чин�
ності 1 січня 2013 року. Разом
із Законом України "Про дер�
жавну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" він істотно змінює
порядок формування земель�
них ділянок та реєстрації прав
на них. 

Тепер документом, що під�
тверджує наявність права влас�
ності на земельну ділянку, буде
не державний акт про право
власності на землю, а свідоцтво
про право власності на нього,
який видаватиметься в порядку,
встановленому Законом Украї�
ни "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме май�
но та їх обтяжень". При цьому
державні акти про право влас�
ності на землю та інші докумен�
ти, що засвідчують права на неї,
видані раніше, залишаються
дійсними.

З 1 січня 2013 року набула
чинності стаття 40 ЗУ "Про ре�
гулювання містобудівної діяль�
ності". Згідно з цією статтею,
пайова участь у розвитку інф�
раструктури населеного пункту
полягає у перерахуванні за�
мовником до прийняття об'єкта
будівництва в експлуатацію до
відповідного місцевого бюдже�

ту коштів для створення і роз�
витку зазначеної інфраструкту�
ри. 

6 квітня 2012 року на сесії
Боярської міської ради було
прийнято рішення № 18/896
"Про пайову участь замовників
у розвитку інженерно�тран�
спортної та соціальної інфра�
структури м. Боярка". 

Величина пайової участі у
розвитку інфраструктури насе�
леного пункту визначається у
договорі, укладеному з орга�
ном місцевого самоврядуван�
ня (відповідно до встановлено�
го органом місцевого самовря�
дування розміру пайової участі
у розвитку інфра�структури), з
урахуванням загальної кошто�
рисної вартості об'єкта, визна�
ченої згідно з будівельними
нормами, державними стан�
дартами і правилами. При цьо�
му не враховуються витрати на
придбання та виділення зе�
мельної ділянки, звільнення бу�
дівельного майданчика від бу�
дівель, споруд та інженерних
мереж, влаштування внутріш�
ніх і позамайданчикових інже�
нерних мереж і споруд та тран�
спортних комунікацій. Гранич�
ний розмір пайової участі в
розвитку інфраструктури насе�
леного пункту з урахуванням
інших передбачених законо�
давством відрахувань не може
перевищувати 10 відсотків за�
гальної кошторисної вартості
будівництва об'єкта � для не�
житлових будівель та споруд та
4 відсотки загальної кошторис�
ної вартості будівництва об'єк�
та � для житлових будинків. 

До пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного
пункту не залучаються замов�
ники у разі будівництва : 

1) об'єктів будь�якого при�
значення на замовлення дер�
жавних органів або органів міс�
цевого самоврядування за ра�
хунок коштів державного або
місцевих бюджетів; 

2) будівель навчальних зак�
ладів, закладів культури, фізич�
ної культури і спорту, медично�
го і оздоровчого призначення; 

3) будинків житлового фонду
соціального призначення та
доступного житла; 

4) індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків загальною
площею до 300 квадратних
метрів, господарських споруд,
розташованих на відповідних

земельних ділянках; 
5) об'єктів комплексної забу�

дови територій,  що  здійсню�
ється за результатами інвести�
ційних конкурсів або аукціонів; 

6) об'єктів будівництва за
умови спорудження на цій зе�
мельній ділянці об'єктів соці�
альної інфраструктури; 

7) об'єктів,  що споруджують�
ся замість тих, що пошкоджені
або зруйновані   внаслідок
надзвичайних  ситуацій  техно�
генного  або природного ха�
рактеру; 

8) об'єктів, передбачених
Державною цільовою програ�
мою підготовки  та  проведення
в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з
футболу, за рахунок коштів ін�
весторів; 

9) об'єктів інженерної, тран�
с п о р т н о ї і н ф р а с т р у к т у р и ,
об'єктів енергетики,  зв'язку та
дорожнього  господарства
(крім об'єктів дорожнього сер�
вісу);

10) об'єктів у межах індустрі�
альних парків на замовлення
ініціаторів  створення  індустрі�
альних  парків,  керуючих ком�
паній індустріальних парків,
учасників індустріальних пар�
ків.

Крім того наголошуємо, що
замовник, який має намір що�
до забудови земельної ділянки
у відповідному населеному
пункті, зобов'язаний взяти
участь у створенні і розвитку ін�
женерно�транспортної та соці�
альної інфраструктури населе�
ного пункту.

Кошти пайової участі у роз�
витку інфраструктури населе�
ного пункту сплачуються в пов�
ному обсязі до прийняття
об'єкта будівництва в експлуа�
тацію єдиним платежем або
частинами за графіком, що
визначається договором.

Щодо реєстрації

громадських об'єднань

З 1 січня 2013 року набув
чинності Закон України "Про
громадські об'єднання". Закон
не лише кардинально змінив
процедуру легалізації громад�
ських організації, а й вніс зміни
до повноважень органів, що
здійснюють реєстрацію об'єд�
нань громадян. Так, до набуття
чинності новим законом, реєс�
трацію об'єднань громадян
здійснювали виконкоми місь�
ких, селищних, сільських рад.
Нормами ст. 12  нового Закону

передбачено, що реєстра�
ція громадських об'єднань
здійснюється безоплатно орга�
нами виконавчої влади, на які
відповідно до законодавства
покладені повноваження з пи�
тань реєстрації громадських
об'єднань, а саме Державною
реєстраційною службою Украї�
ни та реєстраційними служба�
ми районних та міських управлінь
юстиції. Прикінцевими положен�
нями нового Закону передбаче�
но, що виконавчі органи сіль�
ських, селищних, міських рад, які
здійснювали делеговані повно�
важення щодо реєстрації гро�
мадських організацій, до 1 січня
2013 року передають відомості
щодо громадських організацій,
зареєстрованих (легалізова�
них) відповідними виконавчи�
ми органами. 

Податкові нововведення

1 січня 2013 набули чинності
також ряд важливих змін до
Податкового кодексу, що сто�
суються великої кількості плат�
ників податків. Серед них варто
особливо відзначити такі змі�
ни: впровадження податку на
нерухомість, відмінну від зе�
мельних ділянок. Об'єктом
оподаткування цим податком є
об'єкти житлової нерухомості,
платниками � фізичні та юри�
дичні особи, які є власниками
цих об'єктів. Базою оподатку�
вання � житлова площа об'єкта
нерухомості. Ставки подат�
ку встановлюються місцевими
радами, але для квартир, жит�
лова площа яких не перевищує
240 м2, та житлових будинків з
житловою площею не більше
500 м2 вони не можуть переви�
щувати 1 % мінімальної зар�
плати за 1 м2. А для тих квартир
(житлових будинків), які зазна�
чені розміри перевищують, � не
більше 2,7% мінімальної зар�
плати за 1 м2. При цьому ПК
встановлено багато пільг, які
звільняють від необхідності
сплати податку на нерухомість
або істотно зменшують розмір
податку, що підлягає сплаті.
Розмір податку для фізичних
осіб буде визначатися органа�
ми ДПС та підлягати сплаті раз
на рік, а юридичні особи вже до
1 лютого повинні будуть напра�
вити податкову декларацію з
цього податку та сплачувати
його раз на квартал.

Юридичний відділ

Боярської  міської ради

ГОЛОВНІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 2013 РОКУ

Користування послугами

водопостачання та водо�

відведення має відбувати�

ся на основі відповідного

договору із дотриманням

усіх вимог технічних умов

(ТУ) на підключення. Ад�

же самовільне підклю�

чення без дотримання

вимог ТУ може призвести

до перевантаження ме�

реж, а отже й до серйоз�

них проблем у роботі

систем водопостачання

та каналізації міста.

Нагадуємо, що КП "Бояр�
ка�Водоканал" видає тим,
хто бажає підключитися до
системи водопостачання,
технічні умови з врахуван�
ням об'ємів споживаної во�
ди, специфіки експлуатації
будівлі тощо. Згідно з ТУ
замовник надає для по�
годження виготовлений
проект, відповідно до якого
відбувається підключення
до мережі водопостачання,
а також каналізації. Після
введення в експлуатацію
нової мережі з обов'язко�
вим підписанням відповід�

ного акта, абонент укладає
із відділом збуту КП "Бояр�
ка�Водоканал" договір на
отримання послуг. Відпо�
відна процедура, а також
інша специфіка правовідно�
син між абонентами та ви�
робниками послуг визнача�
ється Правилами користу�
вання системами централі�
зованого комунального во�
допостачання та водовідве�
дення в населених пунктах
України, затвердженими
наказом Міністерства з пи�
тань житлово�комунально�
го господарства України
№ 190 від 27.06.2008 року.

Згідно з чинними Прави�
лами (п. 4.2) забороняється
будь�яке самовільне при�
єднання об'єктів водоспо�
живання до діючих систем
централізованого водопос�
тачання та водовідведення
(включаючи приєднання до
будинкових вводів, внут�
рішньобудинкових мереж
або до мереж споживачів).

КП "Боярка�Водоканал"
надає можливість власни�
кам приватних будинків, які

мають на даний час безоб�
лікове централізоване во�
дозабезпечення, не звер�
талися до КП "Боярка�Во�
доканал" для отримання ТУ
та наступним укладанням
договору на послуги, наразі
прийти до відділу збуту під�
приємства. Слід зазначити,
що вартість процедури від�
новлення водопостачання
та водовідведення після їх
відключення в разі виявлен�
ня безоблікового водоко�
ристування, є набага�
то більшою, ніж вчасне
оформлення технічних
умов. При цьому витрати,
пов'язані з відключенням та
нарахуванням штрафних
санкцій, відповідно до
пунктів 3.3�3.4 Правил за
безоблікове водокористу�
вання, оплачуються спожи�
вачем у повному обсязі.

КП "Боярка�Водоканал"
закликає власників приват�
них будинків не зволікати і
не ухилятися від дотриман�
ня вимог чинного законо�
давства та належним чином
оформлювати підключення

до мереж водопостачання
та каналізації. Це гаранту�
ватиме якість та безпеч�
ність отриманих послуг, а
також дозволить уникнути
значних технічних та фор�
мальних труднощів у випадку
примусового припинення бе�
зоблікового водокористу�
вання, яке буде застосову�
ватись до безвідповідаль�
них користувачів. 

Крім того, звертаємось
до сумлінних платників та
добросовісних споживачів:
якщо Ви маєте будь�яку ін�
формацію щодо безобліко�
вих водокористувачів, про�
симо повідомляти відділ
збуту підприємства, адже
ми  втрачаємо кошти, які
могли б бути спрямовані на
покращення якості послуг з
водопостачання для меш�
канців міста. 

Вся довідкова інформація
щодо контактних телефонів
та приймальних днів надана
у платіжних квитанціях.

Адміністрація 

КП "Боярка�Водоканал"

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ КП «БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ»!
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� Про яку саме земель�
ну ділянку йдеться у рі�
шенні сесії міської ради?

� Відповідно до існуючого
сьогодні Генерального
плану м. Боярка, територія
земельної ділянки по вул.
Б. Хмельницького, 72�б від�
носиться до земель міської
забудови. У 2008 році рі�
шенням міської ради вона
передана в орендне корис�
тування нашій організації
для будівництва готельного
комплексу зі спортивно�
розважальним центром. Це
поряд з басейном "Проме�
тей", де понад 20 років то�
му безуспішно розпочина�
лось будівництво спортив�
ної споруди. В той час усім
було байдуже, хто і що має
будувати, яку територію бу�
де зайнято, кому це буде на
користь, а для кого зайве.

� Ви не перші, хто бе�
реться за освоєння цієї те�
риторії?

� Саме так, і декілька
спроб ряду організацій
здійснити забудову впро�
довж 40 років з різних при�
чин не мали успіху. В обся�
зі Державної програми Єв�
ро�2012 у 2008 році ТОВ
"Києво�Святошинськмех�

буд" було запропоновано
збудувати готельний ком�
плекс. Проте, згодом прог�
рама була скорегована і
необхідність будівництва
такого об'єкту відпала. Але
ж уже було здійснено від�
ведення земельної ділян�
ки, оформлено як договір
оренди, так і проектно�
дозвільну документацію,
сплачувалась орендна
плата за землю. Це і спри�
чинило потребу змінити
стратегію забудови і об'єд�
нати інтереси боярчан:
житло, готель, дитячий са�
док, спортивні споруди.

� Та все ж, навіщо роз�
робляти план детальної
забудови?

� Це складова містобудів�
ної документації, необхідна
для здійснення будівниц�
тва. Цим планом деталізу�
ється використання зе�
мельної ділянки, що нада�
на в орендне користування
та можливе використання
прилеглої території: об�
лаштування дитячих спор�
тивних майданчиків, пішо�
хідних зон, зон відпочинку
та висадки зелених насад�
жень. ТОВ "Києво�Свято�
шинськмехбуд" зробило

ряд цікавих пропозицій у
рамках цього будівництва
та пропозицій по відрод�
женню та благоустрою
парку ім. Т. Шевченка.

� Цікаво, чи входить
виділена Вашій органі�
зації земельна ділянка
до території парку ім. Т.
Шевченка?

� Ні, не входить. Всі ми
свідки, що на цьому пусти�
рі, вільному від будь�яких
зелених насаджень, рока�
ми знаходились розриті
під фундамент ями, зарос�
ті бур'янів та будівельне
сміття. 

Цю територію ніяк не
назвеш парком. Крім того
це підтверджує Генераль�
ний план міста.

� З усього видно, що Ва�
ша організація має сер�
йозні наміри внести пози�
тивні зміни до соціальної
інфраструктури міста.

� Я вважаю, коли в місті
нічого не будується, місто
не розвивається, житловий
фонд не збільшується, що
не скажеш про інші насе�
лені пункти нашого району,
тому ми робимо правильні
кроки і сподіваємось на
підтримку. 

Будівництво буде вес�
тися за сучасними техно�
логіями, високоякісно і ні�
кому не нашкодить, а лише
прикрасить наше місто �
край чудових і мудрих лю�
дей. Це ж просто здорово,
що, дивлячись у майбутнє,
ми можемо зробити щось
корисне і важливе.

Власна інформація

МІСТО БУДУЄТЬСЯ – 
ОТЖЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ

інтерв'юАктуальне

Святкування розпочалось уро�
чистою ходою по вулиці Білого�
родській від ЦТМ "Оберіг" до ме�
моріального комплексу загиблим
у роки Великої Вітчизняної війни
у парку Перемоги. Звуки військо�
вого духового оркестру додава�
ли емоційного забарвлення дійс�
тву. Численні жителі міста вихо�
дили зі своїх до�
мівок та приєдну�
валися до ходи. 

Ось к о л о н а
наближається до
парку Перемоги і
рухається алеєю.
Обабіч неї стоять
ліцеїсти�богунівці
у білих кітелях.
Починається мі�
тинг�реквієм, що
з а в е р ш у є т ь с я
покладанням кві�
тів до обеліска
С л а в и . В і н к и ,
квіти та гірлянди
лягають на гранітні плити. Керів�
ники району та міста, ветерани
та усі учасники мітингу�реквієму

на хвилину в мовчанні завмира�
ють � метроном відраховує уда�
ри, схожі на серцебиття. 

Далі епіцентром
урочистостей ста�
ла велика сцена.
Вдячна пам'ять,
шана, соціальний
захист, медичне
обслуговування
ветеранів � ці оз�
наки турботи ніко�
ли не повинні за�
буватися. Про це
говорив, вітаючи
присутніх зі свя�
том, голова рай�
держадміністрації
Володимир Пак. 

"Ми завжди бу�
демо пам'ятати
подвиги тих, хто
віддав своє життя
заради нашої свободи і щастя.
Наш обов'язок шанувати їх, до�
помагати ветеранам, які зараз
поряд з нами. Завдяки Вам ми
маємо мир, спокій, незалежну
державу Україну. Добре, що ми,
наші діти та онуки не бачили вій�
ни і нехай вона ніколи не повто�
рюється", � говорив голова рай�
ради Володимир Луцюк.

"Нехай мир і злагода завжди
живуть у наших душах і серцях. А
це світле травневе свято і щирі
побажання додадуть нових сил і

натхнення для здійснення май�
бутніх справ і трудових звер�
шень. Давайте дбати про те, щоб
розквітало, ставало красивішим
наше місто", � звернувся до при�
сутніх міський голова Тарас Доб�
рівський.

Щиро подякували за увагу до
переможців Великої Вітчизняної

війни голова Києво�Святошин�
ської районної ради ветеранів
війни, праці та Збройних Сил

Анатолій Пастовенський та учас�
ник бойових дій Павло Вансов�
ський.

Свято продовжилося яскравим
концертом, який підготували ви�
хованці Центру творчості молоді
"Оберіг", Боярської міської шко�
ли мистецтв, Боярського будинку
культури. Танцювальні та вокаль�
ні номери створили неповторну
атмосферу свята. Її доповнили
солдатська каша, показові висту�
пи юних спортсменів і туристів.
Розваги та веселощі у парку три�
вали допізна.

Власна інформація

У БОЯРЦІ 

ВШАНУВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ

9 травня у Боярці відбулися урочистості з нагоди 68�ї

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У заходах взяли

участь голова Києво�Святошинської райдержадміністрації Воло�

димир Пак, голова райради Володимир Луцюк, міський голова

Боярки Тарас Добрівський, голова районної організації Партії ре�

гіонів Микола Шкаврон, керівники установ, організацій, учні за�

гальноосвітніх шкіл, духовенство та громадськість міста. 

8 травня на території

Меморіального комплек�

су загиблим воїнам, що в

Гатному, знайшли спокій

душі 25 радянських бій�

ців, полеглих під час обо�

рони Києва у тяжкому

1941�му, 7 із яких було

ідентифіковано.
Цього дня останні почес�

ті полеглим захисникам
Вітчизни віддали віце�
прем'єр�міністр України
Юрій Бойко, голова Київ�
ської облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк, голо�
ва Київської облради Олек�
сандр Качний, помічник
військового аташе при По�
сольстві Російської Феде�
рації в Україні, підполковник
Олександр Самуль, голова
ГО "Археологічне патріотич�
но�пошукове об'єднання
"Дніпро�Україна" Тарас
Костанчук, голова Київ�
ської облорганіза�
ції ветеранів Мико�
ла Томашов, керів�
ництво райдерж�
адміністрації, го�
лови місцевих рад,
учні шкіл, члени ра�
йонної організації
воїнів�афганців,
ветерани та жителі
Київщини і зокре�
ма делегація з Бо�
ярки. 

"Сьогодні ми про�
воджаємо в остан�
ню путь 25 наших
солдат і команди�
рів, які загинули у
перші, найважчі місяці Ве�
ликої Вітчизняної війни, �
зауважив Юрій Бойко. � Во�
ни прийняли на себе най�
перший і найстрашніший
удар, закрили собою країну
і Київ. Також ми вдячні на�
шим ветеранам, які не ли�
ше боролися за свободу
нашої Вітчизни, а й відбудо�
вували її".

Анатолій Присяжнюк на�
голосив, що "є доленосні
пам'ятні події, які нині
об'єднують нас. Одна з них �
Велика Вітчизняна війна.
Для матерів і близьких во�
на продовжується доти,
допоки вони не знатимуть,
де поховані їхні сини та ро�
дичі. Мені надзвичайно
приємно, що сьогодні по�
руч із нами, на цьому плац�
дармі знаходяться сотні
юнаків і дівчат, яким вете�
рани передають свій вели�
кий досвід". 

На церемонію з різних
куточків України та Росії
прибули родичі загиблих
воїнів, чиї імена вдалося
встановити пошуковцям.
Зворушлива мить: на згад�
ку про загиблих заступник
керівника ГО археологічно�
патріотичного пошукового
об'єднання "Дніпро�Украї�
на" Сергій Розпашнюк пе�

редає їхнім родичам осо�
бисті речі: 

� рядового Івана Григо�
ровича Льозіна, 1917 р. н. �
онуку загиблого Олексан�
дру Суслову, який приїхав
із Росії, Челябінська облас�
ть; 

�   рядового Ніфона Микито�
вича Топучканова, 1910 р. н. �
дочці Ганні Юраковій, яка

приїхала з Росії,  Алтай�
ський край; 

� рядового Миколи Івано�
вича Кочеткова, 1919 р. н.
та сержанта Сергія Олексі�
йовича Сідорова � помічни�
ку військового аташе при
Посольстві Російської Фе�
дерації в Україні, підпол�
ковнику Олександру Саму�
лю; 

� рядового, кавалериста
Миколи Прокоповича Се�
менця, 1912 р. н., лейте�
нанта Михайла Арсентійо�
вича Бабенка, 1914 р. н.,
рядового Сильвестра Гаври�
ловича Рубцова, 1906 р. н. –
у шкільний музей військо�
вої слави Гатного. 

Учасники заходу згадали
полеглих у війні та вшану�
вали їхню пам'ять хвили�
ною мовчання. І як символ
упокоєння душ, у небо ви�
пустили голубів. 

Церемонія перепохован�
ня полеглих радян�
ських воїнів у с. Гат�
не проходить вже
вчетверте. У листо�
паді 2011 року тут
було перепоховано
останки 125 загиб�
лих радянських бій�
ців, у травні 2012
року � перепохова�
но останки 70 бійців
та урочисто відкри�
то пам'ятний Мемо�
ріал.

Пошукові роботи
ГО "Археологічне
патріотично�пошу�
кове об'єднання

"Дніпро�Україна" прово�
дить у 8 областях України
та в АРК. Усього за час ді�
яльності загону було від�
найдено та перепоховано
останки понад 600 радян�
ських бійців. 

Наталка КУЦАК,
фото 

Радислава Кокодзея

УВІЧНЕНО ПАМ’ЯТЬ  ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ 

25 квітня 2013 року відбулася чергова 32�а сесія
Боярської міської ради, на якій було надано дозвіл
ТОВ "Києво�Святошинськмехбуд" на розроблення
детального плану території земельної ділянки по
вул. Б. Хмельницького, 72�б. Це рішення викликало
жвавий резонанс серед боярчан, які цікавляться
кожною новиною, що стосується розвитку міста. Са�
ме про це рішення міської ради йдеться у розмові з
директором ТОВ "Києво�Святошинськмехбуд" Оле�
ною Федорівною Наливайко.
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� Мене, як випускницю

Боярської третьої, завжди

радують успіхи рідної шко�

ли. Знаю, що цей навчаль�

ний рік був для ЗОШ № 3

особливо вдалим. Стелло

Євгеніївно, розкажіть док�

ладніше про здобутки пе�

дагогічного та учнівського

колективів.

� Справді, розповісти є про
що. Хоча б узяти останній
здобуток нашої школи, яка
стала дипломантом Всеук�
раїнського конкурсу "Іннова�
тика в сучасній освіті � 2013"
у номінації "Професійна ді�
яльність вчителя в інновацій�
ному навчальному закладі". 

Свого часу навчальний зак�
лад формувався як базова
школа передового досвіду.
Нині ми маємо надзвичайно
потужний кадровий потенці�
ал. У нашій школі на сьогодні
навчається 1170 дітей. Це
дозволяє розробляти та
впроваджувати цікаві проек�
ти і програми, які формують
особливий освітній почерк
нашої школи. Приміром, у
межах Всеукраїнського про�
екту "Школа сприяння здо�
ров'ю" колектив займався
реалізацією програм за здо�
ровий спосіб життя. Як наслі�
док: вже маємо три перемоги
на Всеукраїнських конкурсах.

А щодо педагогічного ко�
лективу � є й інші досягнення.
Приміром, нещодавно вчи�
тель іноземної мови школи
Снігур Тетяна Олександрівна
виборола І місце на Всеукра�
їнському конкурсі "Класний
керівник року � 2013".

� Я надзвичайно рада чу�

ти цю новину. Адже Тетяна

Олександрівна свого часу

була і моїм класним керів�

ником. І я додала б, що во�

на була керівником клас�

ним! Та, як я розумію, учні

школи також демонстру�

ють неабиякі успіхи?

� Із 2010 року до виховної
системи школи увійшла
Програма "Країна здійснення
мрій" для учнів 5�9 класів.
Вже десятий рік в школі три�
ває реалізація науково�педа�
гогічного проекту "Росток".
Три роки поспіль школа пра�
цювала як обласний опорний
заклад освіти Київської об�
ласті з проблеми "Організа�
ція активного змістовного
дозвілля". Більшість учнів

відвідувала спортивні секції
та гуртки. Це, звісно, вплину�
ло на результативність нав�
чально�виховної роботи. 

Цілком заслуженою славою
нині користується наша ко�
манда КВК "Вітаміни", якій
вже виповнилося 15 років.
Тільки цього року наші вихо�
ванці здобули дві перемоги: у
січні � на Всеукраїнському
фестивалі команд КВК та у
квітні � у конкурсі КВК ЮІР. А
26 квітня наші "Вітаміни" ста�
ли переможцями обласного
фестивалю ліги КВК серед 18
учнівських та студентських
команд�учасниць з Київської
області.

Наші учні є постійними
учасниками та переможцями
Всеукраїнських олімпіад та

конкурсів різних рівнів. Так,
цього року 37 школярів стали
п е р е м о ж ц я м и р а й о н н и х
предметних олімпіад та кон�
курсів�захистів науково�дос�
лідних робіт МАН. Із них 12
учнів стали переможцями об�
ласних етапів предметних
олімпіад та МАНівських кон�
курсів.

Наші діти беруть активну
участь у Всеукраїнських кон�
курсах "Кенгуру", "Левеня",
"Лелека", "Колосок", "Со�
няшник", "Кришталева сова" і
здобувають призові місця.

Команда школи виборола
І місце в районній інтелекту�
альній олімпіаді. Наш учень
Максим Нагорняк здобув
І місце на районній олімпіаді
з інформатики "Комп'ютерна
графіка". Учениця школи Інна
Діхтяренко стала перемож�
ницею Всеукраїнського кон�
курсу "Шкільна ділянка", який
відбувався у Луцьку. Ще шес�
теро наших учнів перемогли у
Всеукраїнському екологічно�
му конкурсі "Новорічний по�
дарунок".

Вікторія Гетьман здобула
І місце на конкурсі�захисті з
науковою роботою "Юний
дослідник", Маша Кудрявце�
ва перемогла на обласному

фотоконкурсі "В об'єктиві на�
тураліста". Шкільна теат�
ральна студія стала пере�
можцем районного театраль�
ного конкурсу "Бал казок".
Цей перелік малих та великих
перемог я можу продовжува�
ти довго, бо щиро радію за
наших дітей та педагогічний і
батьківський колектив. Адже
недаремно на базі нашої
школи цього навчального ро�
ку відбувалися семінари для
керівників, вчителів матема�
тики, фізики, української мо�
ви.

� Ось�ось пролунає ос�

танній дзвоник і для ви�

пускників почнеться гаря�

ча пора.

� Ми маємо цього року ре�
кордну кількість претендентів

на нагородження золотими
та срібними медалями � 15
дітей. За кожним із наших уч�
нів стоїть величезна робота
усього педагогічного колек�
тиву та батьків. Тому, корис�
туючись нагодою, хочу вис�
ловити щиру вдячність усім
своїм колегам і зокрема зас�
тупникам з навчально�вихов�
ної роботи Раїсі Волошеній,
Аллі Хмарі, Інні Черевко, Вік�
торії Кучеренко. А також ді�
тям та їхнім батькам. 

Цей навчальний рік став
для системи освіти роком
зміни освітніх стандартів.
І вже розпочато їх втілення.
Головною ідеєю нових Дер�
жавних стандартів є особис�
тісний розвиток дитини, її
особистісно�психологічне і
соціальне формування. В ос�
нову стандартів покладено
компетентнісний підхід. Тож
працюємо на майбутнє рідної
держави. Адже її будувати�
муть талановиті, успішні, са�
модостатні особистості.

� У свою чергу хочу поба�

жати Вам особисто та рід�

ній школі подальшого роз�

квіту та процвітання. 

Розмовляла 

Тетяна Зубкова

ОСОБЛИВИЙ ОСВІТНІЙ ПОЧЕРК

БОЯРСЬКОЇ ТРЕТЬОЇ
досвідуШкола  передового

Вже наступного тижня

для школярів пролунає

останній дзвоник. А отже

настав час для підбиття

підсумків цього навчаль�

ного року. З огляду на це

відбулася наша зустріч з

директором найбільшої в

районі школи � Боярської

ЗОШ І�ІІІ ст. № 3 – Стеллою

Михайловою. 

"Любов � це не те гаряче і
шалене почуття, яке прихо�
дить і зникає. Любов � це коли
на зміну палким освідченням
приходить глибока повага
один до одного, коли з'явля�
ється розуміння того, що саме
ця людина � невіддільна від те�
бе і невимовно тобі дорога".
Так вважають ці "молодята",
котрі впродовж такого трива�
лого часу змогли як найдорож�
чу коштовність пронести свої
почуття і зберегти вірність од�
не одному. 

Історія життя родини Вер�
гелесів невіддільна від історії

усього нашого на�
роду. Анатолій Ки�
рилович народився
у 1925 році на Він�
ниччині, Галина Ми�
хайлівна у 1932 � на
Хмельниччині. Го�
лод та війна, розру�
ха та відбудова кра�
їни � усе це припало
на їхню долю. Вони
познайомилися під
час навчання у Київ�
ському геологороз�
відувальному техні�
кумі. Він � учасник
бойових дій. Вона �
пізнала усі жахи фа�
шистської окупації.
Молоді люди зус�
трічалися близько
року і побралися 5
травня 1953�го.
Вже в кінці того ро�
ку молодята виру�
шили до Німеччини
у трирічне відряд�
ження. Працювали у шахтар�
ському містечку Йогангеор�
генштадт. Там же народилися
двоє їхніх синів � Володимир
та Михайло. 

"Після повернення на Бать�
ківщину у 1957 році ми осели�
лися у Боярці, � розповідає Га�
лина Михайлівна. � Перший
час винаймали житло. Як тіль�
ки нам виділили земельну ді�
лянку, звели невеличкий са�
райчик і почали будуватися".
Вони придбали у розстрочку
каркасний будинок. "У нас бу�
ла мета і ми рухалися до неї,

хоча й було важко", � додає
Анатолій Кирилович. На думку
подружжя, нинішня молодь
живе зовсім інакше � поспішає
кудись, хоче все й одразу. Від�
так робить чимало помилок.

Незважаючи на тривалий
час подружнього життя, Ана�
толій Вергелес і досі освідчу�
ється своїй дружині у коханні.
"Навіть сьогодні він говорив ме�
ні, що дуже любить і цінує", � со�
ром'язливо усміхаючись гово�
рить жінка.

"Головне, аби не було війни, �
додає чоловік. � Під мирним
небом легше жити у злагоді та

любові. Мені й досі
важко уявляти собі,
скільки лиха натерпіла�
ся Галина Михайлівна
під час окупації. Нехай
я � чоловік і воювати �
це чоловіча справа. А
вона бачила смерть,
розстріли, знущан�
ня…"

Можливо, саме ці
страшні випробування,

які обоє пережили, навчили їх
так цінувати мирне і щасливе
життя. "А молодим людям, які
сьогодні створюють сім'ї, ми
хочемо порадити завжди
пам'ятати про те, що родина �
це перш за все велика відпові�
дальність. А любов � це глибо�
ко інтимна річ, яку не варто
виставляти напоказ, а слід бе�
регти, ніби коштовність", � го�
ворить подружжя, яке прожи�
ло разом 60 років. І вони ма�
ють право на ці слова.

Тетяна Зубкова, 

фото автора

РОДИНА � НАЙДОРОЖЧИЙ ДІАМАНТ

5 травня родина Галини Михайлівни та Анатолія Кирило�

вича Вергелесів відзначала подвійне свято. Адже у той

день, коли усі православні християни зустрічали Велик�

день, ця пара відсвяткувала 60�річчя подружнього життя

або як його ще називають у народі � діамантове весілля.

16 травня 2013 року місь�

кий голова Тарас Добрів�

ський провів засідання ко�

місії з питань благоустрою.

У роботі взяли участь пред�

ставники боярського виконко�

му, КП "Боярське ГВУЖКГ",

"Боярської варти" та Києво�

Святошинського центру со�

ціально�психологічної реа�

білітації населення, пос�

траждалого від наслідків

Чорнобильської катастро�

фи.

Головна тема наради � стан
справ у місті стосовно вивезен�
ня сміття. Причому проблема
розглядалася всебічно: у соці�
альних, комунальних та гро�
мадських аспектах. Відтак нас�
туп на боярське сміття плану�
ється проводити одночасно по
всіх стратегічних напрямках.

Учасниками зібрання вирі�
шено проводити навчальні
тренінги для жителів як бага�
топоверхових будинків, так і
приватного сектора щодо пра�

вил поводження зі сміттям.
Загальноміську програму з
цього напрямку розробить

ЦСПР. Він же буде відпо�
відати за проведення
цих тренінгів.

Міський голова Тарас
Добрівський також наго�
лосив, що за  вивезення
сміття потрібно платити.
Мається на увазі укла�
дання договорів щодо
цього. Інакше через нес�
плату місто несе збитки в

розмірі приблизно 1 млн. грн.
Заплановано відремонтува�

ти контейнерні майданчики та

закупити спеціальні контейне�
ри для роздільного накопи�
чення сміття. Також слід по�
кращити якість вивезення
сміття. У планах � придбання
для БГВУЖКГ додаткової
спецтехніки. Йшлося і про
роздільний збір сміття. 

Вирішено, що кожна служба
повинна розробити чіткий
план дій по своєму напрямку
роботи. З 1 червня розпоч�
неться навчання жителів міста
по програмі благоустрою. 

Р О Б О ТА  З  Б Л А Г ОУ С Т Р О Ю  Т Р И В А Є
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Після відповідних узгоджень
та підготовчих робіт, у погожий
суботній ранок 4 травня біля
вузькоколійки закипіла робота.
Спільними силами
комсомольців та
комуністів Київщи�
ни, членів клубу од�
нодумців "Суть вре�
мени" та всіх не�
байдужих, котрі до�
лучилися до цієї
благородної спра�
ви, пам'ятний знак
було відреставро�
вано.   

"Місцеві жителі,
що приязно спос�
терігали за робо�
тою, дякують нам
за те, що нарешті
тут хтось навів по�
рядок. А один з них,
що ранком проїж�
джав на велосипеді, відгукнувся
на заклик організаторів і цілий
день активно працював разом з
нами, забезпечуючи, за необ�
хідності, інструментом і водою �

добре, що живе поруч.  І за це
йому велике спасибі. Ми ще
раз переконалися, що хвороба
збайдужіння до власної історії,

до подвигу предків зачепила
далеко не всіх", � цитуємо дру�
гого секретаря Київського об�
кому КПУ, учасника реконструк�
ції Володимира Галицького.

Колектив Боярського крає�
знавчого музею висловлює
щиру подяку всім учасникам
реконструкції пам'ятного зна�

ка за збереження
історичної пам'ятки
для прийдешніх по�
колінь.

Приємно відмі�
тити той факт, що
велика кількість іно�
земних туристів з
Китайської Народ�
ної Республіки з не�
абияким ентузіаз�
мом відвідують му�
зей в Боярці та
пам'ятні місця,
пов'язані з Миколою
Островським. Адже
в країні стрімкого
економічного роз�
витку Павка Корча�
гін є взірцем муж�

ності та прикладом для насліду�
вання для китайської молоді.

Галина Терпіловська, 

науковий співробітник

Боярського краєзнавчого музею

РЕКОНСТРУЙОВАНО ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК

БУДІВНИКАМ БОЯРСЬКОЇ ВУЗЬКОКОЛІЙКИ

Передісторія події така. В листопаді минулого року Боярський краєзнавчий музей

звернувся за допомогою до першого секретаря Київського обкому Комуністичної Партії Украї�

ни Андрія Медведєва з проханням відновити пам'ятний знак на честь будівництва вузькоколій�

ки, який було закладено ветеранами�комсомольцями, учасниками будівництва легендарної

вузькоколійки в Боярці на мітингу ще у 1968 році. На камені значилось: "Здесь будет соору�

жен монумент строителям узкоколейки в 1921 г.". Ветерани свято вірили в реалізацію своїх

добрих починань. З того часу минуло 45 років, а монумент не тільки не встановили, а навіть не

зберегли в належному стані існуючий пам'ятний знак. Останнім часом він знаходився в занед�

баному стані: насип під рейками розсунувся, шпали зогнили, а пам'ятний камінь під час про�

ведення робіт на залізниці, що проходить поруч, було повалено.
Теплі промені вечірньо�

го сонця виграють на блис�

кучих трубах, а тим часом
музиканти виконують ме�
лодії воєнних років. Соліс�
ти � заслужений діяч куль�
тури Віктор Тетеря, заслу�
жені артисти України Надія
Добридень та Геннадій По�
номарьов � змінюють один
одного. Віночок пісень
складається у розкішний

концерт, який став справ�
жнім подарунком до Дня
Перемоги усім тим, кому
пощастило його побачити. 

Глядачі щиро аплодують
артистам за кожну пісню.
Парком прогулюються пе�
рехожі, зупиняються, щоб
послухати музику, хтось си�
дить на лавочках у затиш�
них алеях парку. Залиша�
ється лише пошкодувати,

що подібні заходи в нашо�
му місті таки велика рід�
кість. І пригадати, що на
початку ХІХ століття, коли
Боярка мала славу курорт�
ного містечка, такі концер�
ти відбувалися регулярно.

Тетяна Зубкова, 

фото автора

ПІСНЮ ПЕРЕМОГИ – 

В ПОДАРУНОК БОЯРЧАНАМ

7 травня в місь�

кому парку Перемоги

відбувся концерт оркес�

тру духових інструментів

"Академія" управління

культури Київської об�

ласної державної адмі�

ністрації. 

Останнім часом однією з
прикмет травня стало прове�
дення військово�історичних
реконструкцій та масових за�
ходів, тематично наближених
до них. 9 травня в смт Чабани
члени Міжнародної асоціації
дослідників фортифікації "Ци�
тадель" встановили кулемет
"Максим" в музеї "ДОТ №186
Київського укріпрайону" та
провели показові стрільби з
цього діючого експоната, який
так і залишиться в ДОТі�музеї.
У Калинівці бійцями Калинів�

ського гвардійського військо�
во�історичного реконструк�
торського клубу проведено
реконструкцію, темою якої
став початок Великої Вітчиз�
няної. Та наймасштабнішим
став щорічний фестиваль�ре�
конструкція на території мо�
тотреку "Пирогово". 

"То є не гра � то є життя"

Традиційні організатори фес�
тивалю � молодіжна громадська

організація "Крас�
ная звезда" та Наці�
ональна кіносту�
дія художніх фільмів
ім. О. Довженка за
підтримки МВС Ук�
раїни та Управління
Внутрішніх військ,
Міністерства оборо�
ни України та Гене�
р а л ь н о г о ш т а б у
Збройних Сил Украї�
ни, Міністерства
культури та туризму України, Мі�
ністерства освіти України, Де�
партаменту військово�культур�
ної антропології, ТД "Шереме�
тьевський", ТМ "Мілітарист".

У фестивалі взяли
участь близько тисячі
учасників військово�іс�
торичних клубів та груп
з України, Росії, Біло�
русі, Болгарії, Ізраїлю,
Молдови, Чехії, Поль�
щі, Естонії, Латвії,
Франції, Грузії, Японії.
Вони заразом пред�

ставляли й уніформу, споряд�
ження та озброєння (включаючи
танки, літаки, артилерію, авто�
мобілі та мотоцикли) збройних
сил Радянського Союзу, США,
Британії, Франції, Чехословач�
чини з одного боку та Німеччи�
ни, Італії, Румунії та інших дер�
жав � учасниць Другої Світової
війни � з іншого. Втім не пред�
ставляли, а дійсно жили життям,
яке знайоме нам хіба що з кни�
жок та екранів телевізорів. 

Погляд "за куліси"

Напередодні головного бо�
йового дня величезний реконс�
трукторський табір жив своїм
життям. Хтось підганяв форму

та спорядження, хтось
закінчував облаштуван�
ня бліндажа (не бута�
форського, а найсправ�
жнісінького), а хтось,
закінчивши огляд зброї,
просто відпочивав. 

Відразу впадала у ві�
чі відсутність цивільних
в сучасному одязі: їх
просто не пропускали

численні пости, адже вхід на
територію проведення ре�
конструкції � виключно за пе�
репустками. Відтак здивовано
проводжаю поглядом чоловіка
в світлому костюмі, який в ото�
ченні радянських офіцерів
прогулюється табором. Лише
придивившись пильніше, впіз�
наю в тому чоловікові Павла
Лебедєва � міністра оборони
України! "Заскочивши" до Пи�
рогово на 15 хв., які він ледь
викроїв зі свого надзвичайно
щільного робочого графіка,
Павло Валентинович пробув
тут аж три години: "Сьогодні я
не бачив, як діють ці бійці в бо�
йовій ситуації, як володіють
зброєю, як взаємодіють їхні
підрозділи на полі бою. Навіть
спостерігаючи за мирним жит�
тям цього військового блін�

дажно�намето�
вого містечка, я
п е р е к о н а в с я ,
що це � реальна
сила!" Наступ�
ного дня після
з а в е р ш е н н я
"бою" кращі ре�
к о н с т р у к т о р и
отримали ціл�
ком офіційні на�
городи Мініс�
терства Оборо�

ни України. 
Ввечері � загальне шикуван�

ня. Спочатку присвоєння
чергових військових звань,
потім � доведення розпоряд�
жень по дню завтрашньому. 

Завтра тут будуть гриміти
вибухи, і кулеметні та авто�
матні черги розриватимуть
щільну димову завісу. Зав�
тра тут здригатиметься зем�
ля, а в високому блакитному
небі розпочнуть свій смер�
тельний танок літаки з черво�
ними зірками та чорно�білими
хрестами на крилах. І підніма�
тимуться в атаку десятки й
сотні безіменних для числен�
них глядачів солдатів. Для чо�
го? Лише з однією метою: щоб
ми завжди пам'ятали справ�
жніх героїв тієї далекої війни. 

Замість післямови

У складі саперного взводу
піднімалися в атаку представ�
ники Боярки: командир ліце�
їстського взводу майор Вадим

Білан та мій однокласник Во�
лодимир Пацера. Обабіч до�
роги причаїлися в очікуванні
ворожого роз'їзду "розвідни�
ки" з Лісників, Чабанів та Виш�
невого. А на глядацьких трибу�
нах завмерли вихованці Нав�
чально�оздоровчого комплек�
су Київського військового лі�
цею ім. І. Богуна під команду�
ванням майора Миколи Ков�
басюка. І повірте: ці юнаки
спостерігали за всім, що від�
бувається на полі бою, зовсім
не так, як звичайні глядачі. А

пильно і зацікавле�
но, не пропускаючи
жодної подробиці,
які потім ще довго
обговорюватимуть
між собою та зі свої�
ми офіцерами, по�
тайки пестячи паль�

цями теплі гільзи, підібрані на
"полі бою". Тому що не на ви�
довищне дійство приїхали ці
юнаки, а прийшли на побачен�
ня зі своєю майбутньою про�
фесією: щоб зрозуміти, щоб
відчути, щоб переконатися в
усвідомленні свого професій�
ного вибору. Щоб побачити на
власні очі, що значить бути
справжнім чоловіком, справ�
жнім захисником, справжньою
людиною. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ СПРАВЖНІХ ГЕРОЇВ…
З 6 по 12 травня у Києві

в рамках відзначення 68�ї

річниці Перемоги у Вели�

кій Вітчизняній війні від�

бувся дев'ятий міжнарод�

ний фестиваль "Велика

Перемога. Травень 45�го" �

2013", учасниками та гля�

дачами якого стали й жи�

телі Боярки. 
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06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Док. фільм "Гараж, або Ніч у

музеї"
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Енергоблок
10:15 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:35 Новини
12:40 Діловий світ
12:50 Перший півфінал

Міжнародного пісенного
конкурсу Євробачення
2013

14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:15 Фінал Міжнародного

пісенного конкурсу
Євробачення 2013

18:20 Новини (із
сурдоперекладом)

18:45 Світ спорту
18:55 Агро�News
19:10 Сільрада
19:30 Останнє попередження
19:45 "Про життя" з

А.  Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Бенефіс Н. Шелепницької
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Худ. фільм "Генеральська

онука"
00:25 Від першої особи

06:00 ТСН
06:45 Інформаційно�розважальна

програма "Сніданок з
1+1"

07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 Мультфільм "Бернард "
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:05 Лото�забава
10:45 Х/ф "Американська

донька" (1)
12:50 Х/ф "Спортлото � 82" (1)
14:45 Красуня за дванадцять

годин
15:45 Сімейні мелодрами �3
16:45 ТСН. Особливе
17:25 Х/ф "Афоня" (1)
19:30 ТСН
20:00 Голос країни � 3
22:30 Гроші
23:45 ТСН
00:00 Х/ф "Макс Пейн" (2)

05:20 Х/ф "Бомж" (1)
07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
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 "Сільська історія" (1)
12:00 Новини
12:20 Т/с "Сільська історія".

Заключна серія
13:15 Судові справи
14:35 Сімейний суд
15:30 Жди меня
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар 2"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Береги"
22:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
01:30 Х/ф "Санктум" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)

12:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління" (1)

13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:45 Дайош молодьож!
20:45 Віталька
22:10 У ТЕТа в Інтернеті
23:10 Дурнєв+1
23:35 МосГорСмєх
00:10 Т/с "Притулок" (2)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:50 Факти тижня з Оксаною

Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Х/ф "Загін "Морські котики"
12:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14:05 Х/ф "Соломон Кейн"
16:00 Х/ф "Ван Хельсинг"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Свобода слова з Андрієм

Куликовим
00:55 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:40 Чужі помилки "Підказка з
того світу"

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

зірок
09:45 Зіркове життя. "Публічні

знеславлення!"
10:50 Зіркове життя. "Нездійснені

мрії відомих моделей"
11:45 Один за всіх
13:40 Зважені та щасливі � 2
15:55 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Маша Пірогова �

народний юрист" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 Детектор брехні � 3
23:25 Битва екстрасенсів
00:20 Т/с "Доктор Хаус" (2)

05:00 Teen Tіme
05:05 Т/с "Вперед � до успіху"
05:50 Teen Tіme

05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "Золотий компас"
11:10 Т/с "Вороніни"
13:15 Kіds Tіme
13:20 М/с "Качині історії"
14:25 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
16:00 Т/с "Кадетство"
17:00 Т/с "Щасливі разом"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
20:55 Ревізор � 2
22:50 Т/с "Світлофор"
23:55 Репортер
00:10 Погода

07:00 Мультфільми
08:35 Х/ф "Міс Поттер" (1)
10:25 Х/ф "Павутина Шарлоти" (1)
12:10 Таємний кухар
13:10 Звана вечеря
14:10 Пороблено в Україні
15:30 КВК
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Лямур Тужур

21:00 Розсміши коміка
21:50 Х/ф "Зоряний пил" (2)
00:15 Х/ф "Без ансамблю" (2)

06:00 Легенди карного розшуку
06:30 Х/ф "Повернення "Святого

Луки" (1)
08:05 Агенти впливу
09:00 "Православні святі". Жертви

Бутовського полігона
09:55 "Православні святі".

Преподобний Кукша
Одеський

10:55 Т/с "Доктор Тирса"
14:25 Т/с "Стрілець"
18:30 Д/с "Реальні злочинці"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити

як злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Другий у команді" (2)

06:10 Прем'єра! Найкращий кухар
на селі � 2

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Безцінна любов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
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06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:15 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Док. фільм "Л. Поліщук.

Королева епізоду"
09:00 Підсумки дня
09:25 Шеф�кухар країни
10:15 Т/с "Маруся. Випробування"
12:35 Новини
12:50 Діловий світ
12:55 Останнє попередження
13:15 "Секрети успіху" з

Н. Городенською
13:45 Кордон держави
14:00 "Про життя" з

А. Пальчевським
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:45 Погода
15:50 Т/с "Клеймо"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:45 "Про життя" з

А. Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:10 Діловий світ
21:15 Соціальне шоу "Адреналін"
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Генеральська онука"
00:25 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 Мультфільм "Бернард"
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 "Шість кадрів"
10:45 Х/ф "Легенди про Круга"
14:45 Красуня за дванадцять годин
15:45 Сімейні мелодрами � 3
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
22:15 Міняю жінку � 7
23:35 ТСН
00:05 Next � 2. Наступний � 2"

05:30 Т/с "Береги"
07:00 Новини

07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
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 "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
12:00 Новини
12:30 Д/с "Слідство вели…" з

Леонідом Каневським
13:25 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар � 2"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Береги"
22:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
01:30 Х/ф "Сім" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210. Нове

покоління" (1)
13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)

17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:45 Дайош молодьож!
20:45 Віталька
22:10 У ТЕТа в Інтернеті
23:10 Надто грубо для Ю�туб'а
23:35 МосГорСмєх
00:10 Т/с "Притулок" (2)

04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Топтуни"
12:20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів" 
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка" 
14:50 Т/с "Чужий район"
16:45 Т/с "Топтуни"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "В облозі" (2)
01:00 Стоп�10

06:00 Чужі помилки. "Остання
справа журналістки"

06:45 Все буде добре!
08:30 Неймовірна правда про зірок
10:05 Зіркове життя. "Емігранти.

Розколоті серця"
11:05 Моя правда. "Зважені зі

скандалом"
12:00 Х/ф "Я щаслива" (1)
13:55 Зважені та щасливі � 2
16:00 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про зірок
20:00 Слідство ведуть екстрасенси
21:00 Т/с "Маша Пірогова �

народний юрист" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 Кохана, ми вбиваємо дітей
00:20 Т/с "Доктор Хаус" (2)

05:00 Teen Tіme
05:05 Т/с "Вперед � до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme

13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Щасливі разом"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня � 2"
22:05 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми
09:35 Т/с "Фізика чи хімія"
11:05 Таємний кухар
12:00 Звана вечеря
13:05 Т/с "Горобини грона червоні"
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Краса на експорт"
16:00 "Орел і Решка"
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
22:00 "Богині ефіру"
23:10 Х/ф "Сахара" (1)
01:00 "Нічне життя"

05:40 Х/ф "Вторгнення" (1)
07:05 Х/ф "Беремо все на себе" (1)
08:30 Ранковий Свідок
09:00 Кримінальні справи
10:00 Речовий доказ
10:30 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:20 Т/с "Говорить поліція!"
14:50 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів�

10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Ера стрільця � 3"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити

як злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Барбаросса" 1 c. (2)

06:10 Т/с "Дорожній патруль�8" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Людина нізвідки" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Біля розбитого корита"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Людина нізвідки" (1)
21:50 Т/с "Глухар" (1)
23:45 Т/с "Дикий � 2" (2)
01:30 Т/с "Грімм. Другий сезон" (2)
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06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Х/ф "Управа"
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Док. фільм "І. Купченко.

Без свідків"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Служба розшуку дітей
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:00 Включення з Кабміну
10:15 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:35 Новини
12:50 Діловий світ
12:55 Д/ф "Міф про Небіру"
13:30 Як це?
14:00 "Про життя" з А.

Пальчевським
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ на тему: "Про
стан виконання судових
рішень в Україні"

18:00 Про головне
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:35 Діловий світ
18:50 Концерт дуету "Світязь"
19:45 "Про життя" з

А.  Пальчевським
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:20 Діловий світ
21:30 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
22:25 Світло
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Генеральська онука"
00:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 Мультфільм "Бернард"
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:25 Секретні матеріали шоу�

бізнесу "Зірка у
подарунок"

11:30 Секретні матеріали шоу�
бізнесу "Веселі
гастролі"

12:35 Ілюзія безпеки
13:40 Зніміть це негайно
14:45 Красуня за дванадцять

годин
15:45 Сімейні мелодрами � 3
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
22:15 Територія обману � 2
23:20 ТСН
23:35 Секс�місія � 2

00:40 Ілюзія безпеки

05:30 Т/с "Береги"
07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
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 "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
12:00 Новини
12:30 Д/с "Слідство вели…" з

Леонідом Каневським
13:25 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар � 2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Береги"
22:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
01:35 Х/ф "Недоторкані" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)

12:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління". (1)

13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:45 Дайош молодьож!
20:45 Віталька
22:10 У ТЕТа в Інтернеті
23:10 Надто грубо для Ю�туб'а
23:35 МосГорСмєх
00:10 Т/с "Притулок" (2)

04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Погода
05:05 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Топтуни". 
12:15 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Чужий район"
16:45 Т/с "Топтуни"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
19:40 Футбол. Кубок України.

Фінал: "Шахтар"
Донецьк �
"Чорноморець" Одеса

21:40 Т/с "Прокурорська
перевірка"

22:45 Х/ф "В облозі � 2:
Територія пітьми"(2)

00:40 Кримінальний облом

05:55 Чужі помилки. "Останнє
одкровення авіатора"

06:35 Все буде добре!
08:25 Неймовірна правда про

зірок
10:00 Зіркове життя. "Діти�

актори � 2"
10:55 Зіркове життя. "Зіркові

мами � 2"
11:50 Кохана, ми вбиваємо

дітей
13:45 Зважені та щасливі � 2
16:00 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
19:55 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Маша Пірогова �

народний юрист" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 "Кулінарна династія"
00:05 Т/с "Доктор Хаус" (2)

05:00 Teen Tіme
05:05 Т/с "Вперед � до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Щасливі разом"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня 2"
22:05 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми
09:35 Т/с "Фізика чи хімія"
11:05 Таємний кухар
12:00 Звана вечеря
13:05 Т/с "Горобини грона

червоні"
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Шопоголіки"
16:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
22:00 "Богині ефіру"
23:10 Х/ф "Її серце" (1)
01:00 Нічне життя

05:35 Т/с "Повернути на
дослідування"

07:05 Х/ф "Мерседес" тікає від
погоні" (1)

08:30 Ранковий Свідок
09:00 Кримінальні справи
10:00 Правда життя
10:30 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:20 Т/с "Говорить поліція!"
14:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Ера стрільця � 3"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Барбаросса" (2)

06:10 Т/с "Дорожній
патруль � 8" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Людина нізвідки" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

20�річні мільйонери"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:15 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:30 Ера бізнесу
07:35 Клуб гумору
08:15 Док. фільм "О. Даль.

Між минулим і
майбутнім"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:35 Новини
12:50 Діловий світ
12:55 Останнє

попередження
13:15 Книга.ua
13:35 Соціальне шоу

"Адреналін"
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Право на захист
15:40 Діловий світ.

Агросектор
15:45 Погода
15:50 Т/с "Клеймо"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 221. Екстрений

виклик. Тиждень
19:45 "Про життя" з

А. Пальчевським
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки

23:15 Погода
23:20 Зіркове шоу у цирку

на Цвітному
01:20 Новини (із

сурдоперекладом)

06:00 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 Мультфільм

"Бернард"
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:25 Секретні матеріали

шоу�бізнесу �
"Україна наступає"

11:30 Секретні матеріали
шоу�бізнесу �
"Великий Дробиш"

12:35 Ілюзія безпеки
13:40 Зніміть це негайно
14:45 Красуня за

дванадцять годин
15:45 Сімейні мелодрами � 3
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Казкова Русь"
20:50 "Вечірній квартал у

Туреччині"
22:45 Х/ф "Швидкість � 2:

Круїз під
контролем" (1)

01:10 Х/ф "Тільки для твоїх
очей" (2)

05:30 Т/с "Береги".
Заключна серія

07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом

07:30 Новини
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 "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
12:00 Новини
12:30 Д/с "Слідство вели…"

з Леонідом
Каневським

13:25 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар � 2"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Милий друг"(2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 Байдиківка
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
12:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
19:10 Одна за всіх
19:45 Дайош молодьож!
20:45 Віталька
22:10 У ТЕТа в Інтернеті
23:10 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:35 МосГорСмєх

00:10 Т/с "Притулок" (2)

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Погода
04:55 Факти
05:25 Світанок
06:25 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Топтуни"
12:15 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Чужий район"
16:45 Т/с "Топтуни"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "А ні живий, а ні

мертвий"(2)
01:00 Провокатор

06:30 Чужі помилки.
"Наречена у труні"

07:15 Х/ф "Балада про
відважного лицаря
Айвенго" (1)

09:05 Х/ф "Пригоди
Шерлока Холмса і
доктора Ватсона" (1)

15:55 Х/ф "Іронія долі, або З
легкою парою!" (1)

18:00 Вікна�Новини
18:10 Х/ф "Іронія долі, або З

легкою парою!" (1)
20:00 "Холостяк � 3"
22:00 Вікна�Новини
22:35 "Холостяк � 3"
00:05 Х/ф "Дружина за

контрактом" (1)

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед� до

успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Щасливі разом"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня � 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми
09:35 Т/с "Фізика чи хімія"
11:05 Таємний кухар
12:00 Звана вечеря

13:05 0 Т/с "Горобини грона

червоні"
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Мріяти не

шкідливо"
16:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Х/ф "Між небом та

землею"
21:50 Розсміши коміка
22:45 Х/ф "911: Хлопчики за

викликом"
00:00 "Нічне життя"

05:25 Т/с "Повернути на
дослідування"

06:55 Х/ф "Особиста зброя"
(1)

08:30 Ранковий Свідок
09:00 Т/с "Охоронець"
14:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Три дні

лейтенанта
Кравцова"

23:20 Х/ф "Фатальна

схожість"
01:15 Х/ф "2000: момент

апокаліпсиса" (2)

06:10 Т/с "Дорожній
патруль � 9" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Людина нізвідки"

(1)
11:50 Ток�шоу "Нехай

говорять. Зірка в
шоці"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Слід" (1)
22:25 Т/с "Глухар" (1)
00:20 Т/с "Дикий�2" (2)
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:15 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Док. фільм "Г.

Чухрай. Незакінчена
війна"

09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:35 Новини
12:50 Діловий світ
13:00 Музичний твір

"Повернення
Тараса" у виконанні
хору "Київ"

14:00 "Про життя" з
А. Пальчевським

15:00 Новини (із
сурдоперекладом)

15:15 Euronews
15:30 Темний силует
15:40 Діловий світ.

Агросектор
15:45 Погода
15:50 Т/с "Клеймо"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Про головне
19:30 Останнє

попередження
19:45 "Про життя" з

А. Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Концертна програма

"Мелодія двох
сердець". В. та
С.Білоножки

22:55 Трійка, Кено,
Максима

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф. "Генеральська

онука"

00:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей

06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 Мультфільм

"Бернард"
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:25 Секретні матеріали

шоу�бізнесу "Родом
з мережі"

11:30 Секретні матеріали
шоу�бізнесу "У
ліжку з
жартівником"

12:35 Ілюзія безпеки
13:40 Зніміть це негайно
14:45 Красуня за

дванадцять годин
15:45 Сімейні мелодрами

� 3
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне

століття. Роксолана
� 3" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне

століття. Роксола�
на � 3" (1)

22:30 "Пекельна кухня � 3"
00:15 ТСН

05:30 Т/с "Береги"
07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
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 "Вулиці

розбитих ліхтарів �
12"

12:00 Новини
12:30 Д/с "Слідство

вели…" з Леонідом
Каневським

13:25 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар �

2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Береги".

Заключна серія
22:30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів
� 12"

01:30 Х/ф "Нічний рейс"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове
покоління" (1)

13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:45 Дайош молодьож!
20:45 Віталька
22:10 У ТЕТа в Інтернеті
23:10 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:35 МосГорСмєх
00:10 Т/с "Притулок" (2)

04:55 Погода
05:00 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти

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

з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Топтуни"
12:15 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів"
13:05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:15 Х/ф "72 метри"
16:45 Т/с "Топтуни"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Принц

пістолетів"(2)
00:55 Несекретні файли

05:50 Чужі помилки.
"Останнє
одкровення
авіатора"

06:35 Все буде добре!
08:20 Неймовірна правда

про зірок
09:55 Зіркове життя.

"Зірки реаліті�шоу"
10:50 Зіркове життя.

"Самотність перших
красунь"

11:45 Х/ф "Дружина за
контрактом" (1)

13:45 Зважені та щасливі �
2

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

про зірок
19:55 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Маша Пірогова

� народний юрист"

(1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 "Кулінарна династія"
00:05 Т/с "Доктор

Хаус" (2)

05:00 Teen Tіme
05:05 Т/с "Вперед� до

успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Щасливі разом"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня � 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми
09:35 Т/с "Фізика чи хімія"
11:05 Таємний кухар
12:00 Звана вечеря
13:05 Т/с "Горобини грона

червоні"
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Ризикові

дівчата"
16:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

21:00 Розсміши коміка
22:00 "Богині ефіру"
23:10 Х/ф "Еон Флакс" (2)
00:40 Нічне життя

05:35 Т/с "Повернути на
дослідування"

07:05 Х/ф "Полювання на
єдинорога" (1)

08:30 Ранковий Свідок
09:00 "Кримінальні

справи"

10:00 Д/с "Таємниці

кримінального

світу"
10:30 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:20 Т/с "Говорить

поліція!"
14:50 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів
� 10"

16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів �
10"

21:30 Т/с "Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
(2)

23:30 Свідок
00:00 Х/ф "2000: момент

апокаліпсиса" (2)

06:10 Т/с "Дорожній
патруль � 9" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Людина

нізвідки" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай

говорять. Російська
мама
американської
чемпіонки"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Людина

нізвідки" (1)
21:50 Т/с "Глухар" (1)
23:45 Т/с "Дикий � 2" (2)
01:30 Т/с "Грімм. Другий

сезон" (2)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1844 � з Вашингтона до Балтимора відправлено першу
телеграму азбукою Морзе

1956 � в Лугано відбувся перший конкурс пісні Євроба�
чення, в якому брали участь 14 представників семи
країн Європи

НАРОДИЛИСЯ: 

1941 � Боб Ділан, американський співак, поет, компо�
зитор

1964 � Олег Скрипка, український музика

1973 � Руслана Лижичко, українська співачка, народна
депутатка

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1430 � у битві при Комп'єні бургундці полонили Жанну
д'Арк, а згодом продали її англійцям

1592 � у Венеції інквізиція заарештувала Джордано
Бруно, звинуваченого в єресі

1666 � за ухвалою Православного Собору розстрижено
й піддано церковному прокляттю протопопа Аввакума
Петровича. Початок церковного розколу в Московсько�
му царстві

НАРОДИЛИСЯ: 

1707 � Карл Лінней, засновник сучасної біологічної сис�
тематики

1879 � Симон Петлюра, український державний і полі�
тичний діяч

1921 � Григорій Чухрай, радянський кінорежисер укра�
їнського походження
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06:00, 07:00, 08:50
Погода

06:05 Світ православ'я
06:40 Сміх з доставкою

додому
07:05 Панянка і кулінар
07:35 Ток�шоу

"Дружина"
09:00 Погода
09:05 Натхнення
09:30 Околиця
09:55 Подорожуй світом

з Ю. Акуніною
10:20 Ближче до народу
10:50 Золотий гусак
11:20 Маю честь

запросити
12:05 Крок до зірок
12:45 Погода
12:55 Шеф�кухар країни
13:45 Телепроект

"Королева
України"

14:20 "Королева України
� 2013". Гала�шоу

15:50 Погода
16:00 Караоке для

дорослих
16:50 Не вір худому

кухарю
17:15 Погода
17:20 Діловий світ.

Тиждень
17:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�
ліга. "Шахтар"
(Донецьк) �
"Металург"
(Донецьк)

18:50 Погода
19:55 Концертна

програма
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:45 Точка зору
22:10 Дорослі ігри
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00 Ера бізнесу.

Підсумки

23:30 Погода
23:35 Олімпійський

виклик
23:50 Ток�шоу

"Дружина"
01:20 Підсумки тижня

06:00 Мелодрама
"Принц для
покоївки" (1)

07:50 Маріччин кінозал.
Мультфільм (1)

08:10 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�

забава"
10:15 Дісней! "Людина�

павук. Щоденник
супергероя"

10:40 Дісней! "Людина�
павук. Щоденник
супергероя"

11:00 Неділя з
Кварталом

12:00 Смакуємо
12:30 Секретні

матеріали шоу�
бізнесу. "Великий
Дробиш"

13:30 Міняю жінку � 7"
15:05 амі "Next � 2.

Наступний � 2"
19:30 ТСН�Тиждень
20:15 Голос країни � 3
22:55 Світське життя
23:20 Голос країни � 3
00:05 Що? Де? Коли?

Зіркові війни

05:15 Х/ф "Мами" (1)
07:00 Концерт Стаса

Михайлова "20
років у дорозі"

09:30 Школа доктора
Комаровського

10:05 Орел і Решка

11:05 Смачне побачення
12:05 Т/с "Сімейний

детектив"
14:05 Х/ф "Справи

сімейні"
16:00 Х/ф "Помилки

кохання"
18:00 Т/с "Кохання за

кохання" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Кохання за

кохання" 
23:00 Х/ф "Зв'язок

часів" (2)
01:10 "Подробиці тижня"

06:00 Єралаш
07:15 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:40 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
10:40 М/с "Білка та

Стрілка.
Пустотлива
сімейка" (1)

11:10 М/с "Фіксики" (1)
11:35 М/ф "Сердиті

пташки" (1)
12:00 М/ф "Імпі�

суперстар!" (1)
13:45 Х/ф "Немовля на

прогулянці" (1)
15:45 Одна за всіх
17:15 Х/ф "Ялинки" (1)
19:05 Дайош молодьож!
20:05 Віталька
22:00 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Х/ф "Мулен

Руж" (1)
01:40 Х/ф "Поворот не

туди � 3" (3)

05:55 Погода
06:00 Факти
06:15 Погода
06:20 Світанок
07:20 Квартирне

питання
08:10 Анекдоти по�

українськи
08:30 Дача
09:10 Основний інстинкт
09:35 Дивитися усім!
10:50 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Мульт особистості
13:25 Дивитися усім!
14:10 Х/ф "Астерікс і

Обелікс: Місія
Клеопатра" (2)

16:15 Х/ф "Астерікс і
Обелікс на
Олімпійських
іграх" (2)

18:45 Факти тижня з
Оксаною
Соколовою

19:30 Х/ф "Астерікс і
Обелікс у Британії"
(2)

21:50 Х/ф "Обладунки
бога�3: Місія
Зодіак" (2)

00:10 Х/ф "Мачо і ботан"
(2)

05:05 Наші улюблені
мультфільми. "Ну,
постривай!" (1)

06:20 Х/ф "Мері Поппінс,
до побачення!" (1)

07:45 Їмо вдома
08:50 Кулінарна династія
10:50 Караоке на

Майдані
11:50 Т/с "Маша

Пірогова �
народний
юрист" (1)

15:55 Україна має
талант! � 5

19:00 Битва
екстрасенсів

20:00 Один за всіх
22:00 Слідство ведуть

екстрасенси
01:50 Х/ф "Балада про

відважного лицаря
Айвенго" (1)

05:45 М/с "Майстер
Менні"

06:50 Парад порад
07:45 Церква Христова
08:00 Х/ф "Загублений

табір"
10:00 М/ф "Том і Джеррі:

Чарівна каблучка"
11:15 Хто зверху? � 2
13:25 Хто зверху? � 2
15:25 Т/с "Щасливі

разом"
15:45 Х/ф "Пенелопа"
18:00 Х/ф "Поцілунок на

щастя" (2)
20:00 Х/ф "Няньки"
22:00 Педан�Притула

Шоу
23:40 Х/ф "Рядова

Бенджамін" (2)
01:55 Т/с "Вероніка

Марс 3"

07:00 Мультфільми
07:20 М/с "Казки Ганса

Крістіана
Андерсена" (1)

08:30 М/ф "Лис і пес" (1)
10:00 Мультфільми
10:15 Х/ф "Ті, що

зупинили час"
12:10 "Добрий вечір,

тварини"
13:35 Х/ф "Зіпсовані

дівчиська" (1)
15:25 Х/ф "Між небом та

землею"
17:15 Розсміши коміка

18:10 "Вечірній квартал"
20:00 М/ф "Мадагаскар"

(1)
21:40 Т/с "Надприродне"

(2)
00:10 Х/ф "Провінціалка"

(2)

05:30 Х/ф "Коли Сонце
було Богом" (1)

07:50 Т/с "Три дні
лейтенанта
Кравцова"

11:30 Легенди карного
розшуку.
Злодійська любов

12:00 Агенти впливу
13:00 Православні святі
15:00 Т/с "Таємниці

слідства � 12"
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 Д/с "Таємниці

кримінального
світу"

23:30 Х/ф "Щит
Батьківщини" (2)

01:00 Х/ф "Криптид" (2)

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Прем'єра!

Найрозумніший
09:00 Прем'єра! Ласкаво

просимо
10:00 Прем'єра! Герої

екранів
11:00 Т/с "Дорожній

патруль�9" (1)
13:00 Т/с "Дорожній

патруль�10" (1)
14:45 Т/с "Анжеліка" (1)
17:00 Т/с "Анжеліка" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Анжеліка" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
22:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:00 Авторська

програма А.
Денисова
"Великий футбол"

00:30 Т/с "Чиста проба"
(2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Підсумки
06:10, 07:40, 08:50

Погода
06:20 Зіркове шоу у

цирку на
Цвітному

07:45 Присвяти себе
футболу!

08:05 Олімпійський
виклик

08:20 Панянка і
кулінар

09:00 Погода
09:05 Життя на рівних
09:20 Армія
09:35 Православний

вісник
10:10 Х/ф "Троє у

човні, не
рахуючи собаки"

12:25 Світ навколо
нас

12:45 Театральні
сезони

13:25 Погода
13:30 В гостях у

Д. Гордона
14:25 Музична

академія.
Євробачення

15:20 Золотий гусак
15:45 Погода
15:50 О.Білозір.

"Українкою я
народилася"

18:00 Урочиста
програма "Алея
зірок"

20:50 Мегалот
20:55 Служба

розшуку дітей
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:55 Кабмін: подія

тижня
22:05 Українська

пісня
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода

23:10 Концерт "Друзів
не забувають"

00:30 Клуб гумору

06:10 Мелодрама
"Головний у
домі" (1)

08:00 Світське життя
09:00 Квартирна

лотерея "Хто
там?"

10:15 Мультфільм
"Енгрі бердс"

10:20 Дісней!
"Людина�павук.
Щоденник
супергероя"

10:45 Дісней!
"Людина�павук.
Щоденник
супергероя"

11:05 "Світ навиворіт
� 4: В'єтнам"

12:05 Тачки
12:40 Великі

перегони
14:10 Шість кадрів
15:55 Казкова Русь
16:30 Вечірній

квартал у
Туреччині

18:30 Розсміши
коміка � 3

19:30 ТСН
20:00 Великі

перегони
22:00 Х/ф "День

незалежності"
(2)

00:45 Х/ф "Тільки для
твоїх очей" (2)

05:10 "Шустер Lіve"
08:55 Х/ф "Мами" (1)
11:00 "Все для мами".

Прем'єра
12:05 Т/с "Одну тебе

кохаю" (1) 

16:50 Х/ф "Справи
сімейні".
Прем'єра

18:55 Концерт Стаса
Михайлова "20
років у дорозі"
1 частина

20:00 "Подробиці"
20:30 Концерт Стаса

Михайлова "20
років у дорозі"
2 частина

22:10 Х/ф "Помилки
кохання"

00:05 Т/с "Любов зі
зброєю" (2)

06:00 Єралаш
07:15 Малята�

твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:40 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
10:40 М/с "Білка та

Стрілка.
Пустотлива
сімейка" (1)

11:10 М/с "Фіксики"
(1)

11:50 М/ф "Острів
Імпі" (1)

13:40 Х/ф "Помста
дружок" (1)

15:35 Дайош
молодьож!

17:00 Х/ф "Мій
хлопець �
ангел" (1)

19:05 Х/ф "Ялинки"
(1)

20:55 Віталька
22:00 У ТЕТа в

Інтернеті
23:00 Х/ф "Дев'ять"

(2)
01:15 Х/ф "Поворот

не туди � 2:
Безвихідь" (3)

04:45 Погода
04:50 Факти
05:15 Погода
05:20 Світанок
06:25 Козирне життя
06:55 Х/ф "Як за

старих добрих
часів"

08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:35 Квартирне

питання
11:35 За кермом
12:00 Дивитися усім!
13:15 Х/ф "Астерікс і

Обелікс проти
Цезаря"

15:35 Х/ф "Астерікс і
Обелікс: Місія
Клеопатра"

17:45 Максимум в
Україні

18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Обладунки

бога �3: Місія
Зодіак" (2)

21:30 Х/ф "Мачо і
ботан" (2)

23:35 Х/ф "Початок
часів" (2)

01:25 Х/ф "Вдача
Баннена" (2)

05:00 Наші улюблені
мультфільми.
"Ну, постривай!"
(1)

06:15 Х/ф "Мері
Поппінс, до
побачення!" (1)

07:15 Караоке на
Майдані

08:10 Їмо вдома
09:30 Кулінарна

династія

11:25 Холостяк � 3
15:00 Х/ф "Іронія долі,

або З легкою
парою!" (1)

19:00 Україна має
талант! � 5

21:45 Моя правда.
"Надія
Матвєєва. Одна
у полі � воїн!"

22:40 Х/ф "З
привітом,
Козаностра" (1)

00:30 "Детектор
брехні � 3"

04:55 М/с "Майстер
Менні"

06:25 Парад рад
08:05 Ревізор 2
10:00 Ревізор 2
11:55 Уральські

пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:15 Нереальна

історія
14:40 Файна Юкрайна
15:15 Т/с "Щасливі

разом"
17:45 Х/ф "Пенелопа"
19:50 Х/ф "Поцілунок

на щастя" (2)
22:00 Хто зверху? � 2
00:00 Х/ф "Грім у

тропіках" (2)

07:00 Мультфільми
09:00 М/с "Казки

Ганса Крістіана
Андерсена" (1)

10:00 М/ф "Лис і
пес" (1)

11:50 Мультфільми
12:00 Х/ф "Ті, що

зупинили час"
13:50 Х/ф "Уяви

собі" (1)
15:50 Х/ф "Остання

відпустка" (1)
18:00 Лямур Тужур

19:00 Розсміши
коміка

20:00 "Вечірній
квартал"

21:40 Т/с
"Надприродне"
(2)

00:10 Х/ф "Побачення
наосліп" (2)

06:00 Т/с
"Охоронець"

11:30 "Речовий
доказ". Остання
гастроль
"Доцента"

12:00 "Головний
свідок"

12:55 "Випадковий
свідок"

13:25 Х/ф "Фатальна
схожість"

15:20 Т/с "Доктор
Тирса"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства � 12"

23:00 "Головний
свідок"

23:55 Х/ф

"Помститися за
Анджело" (2)

01:50 Легенди
карного розшуку

06:00 Срібний
апельсин

07:00 Події
07:10 Х/ф "Кулл�

завойовник"
(пригоди) (1)

09:00 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Таємниці зірок
12:00 Т/с "Дорожній

патруль � 9" (1)
15:00 Т/с "Анжеліка"

(1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Анжеліка"

(1)
21:30 Футбол. Ліга

Чемпіонів.
Фінал. "Борусія"
(Дортмунд) �
"Баварія"
(Мюнхен)

00:10 Т/с "Чиста
проба" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

996 � У Києві освячено першу на Русі кам'яну церкву в
ім'я Пресвятої Богородиці

1709 � За наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чор�
томлицьку) Січ

1953 � У штаті Техас почав мовлення перший у світі ос�
вітній телеканал

1957 � У Москві відкрито найбільший в СРСР готель
"Україна"

1973 � У Києві почався перший Всесоюзний фестиваль
мистецтв "Київська весна"

НАРОДИЛИСЯ: 

1905 � Олександр Корнійчук, український радянський
драматург

1941 � Олег Даль, російський кіноактор

1942 � Олександр Калягін, російський актор

Боярська міська організаціяБоярська міська організація

ветеранів ВВВ, праці таветеранів ВВВ, праці та

Збройних Сил УкраїниЗбройних Сил України
висловлює щиру подяку

підприємцю ГГаврюшенкуаврюшенку

ТТарасу Миколайовичуарасу Миколайовичу
(магазин "Сонечко"), який

чуйно поставився до лежачих
та малорухомих ветеранів, і
забезпечив продуктовими

наборами, а також власноручно
їх розвіз  10 лежачим

ветеранам. 

Дуже вдячні за надану допомогу. 

Бажаємо Вам міцного здоров'я
та успіхів у роботі.
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Настав "сезон кліщів" � період з вес�
ни до пізньої осені. Саме о цій порі лю�
ди збираються великими компаніями
для відпочинку у лісі. Влаштовують пік�
ніки на природі, збирають гриби та яго�
ди. Між тим підступні комахи терпляче
"вичікують" жертву в чагарниках, на
високій траві та рослинах. Вони легко
мігрують і комфортно почуваються на�
віть у міських парках. Кліщі можуть
довго голодувати, однак, відчувши
присутність людей, одразу йдуть в ата�
ку і є дуже небезпечними. 

Кліщ – це маленька комаха, яка крім не�
приємних відчуттів, може передавати різні
інфекційні хвороби: кліщовий енцефаліт, клі�
щовий поворотний тиф, туляремію та най�
більш розповсюджений кліщовий бореліоз
(хвороба Лайма, Лайм�бореліоз).

У Києво�Святошинському районі щоріч�
но реєструється 5�6 випадків захворюван�
ня. 

Потрапивши на тіло людини, кліщі прис�
моктуються біля голови, шиї, паху, живота
та інших частин тіла. Утримуються вони на
тілі 10 днів, збільшуючись до розмірів ква�
солини, набуваючи коричневого або чер�
воного кольору. Іноді тіло такого кліща
приймають за бородавку або пухлину. Укус
кліща безболісний, тому що разом зі сли�
ною він вводить анестезуючу речовину, і
тільки через декілька годин виникає від�
чуття болю.

Зі слиною кліща збудник бореліозу (бо�
релія) потрапляє в організм людини. На
шкірі в місці прикріплення може виникнути
почервоніння. Від місця проникнення з то�
ком лімфи і крові збудник потрапляє у
внутрішні органи, суглоби, центральну
нервову систему, вражаючи їх. Але на ран�
ніх стадіях хвороба Лайма характеризуєть�
ся появою "кліщової мігруючої еритеми" �
почервоніння у вигляді кільця, яке з'явля�
ється на тілі людини і з часом зникає в од�
ному місці, потім � в іншому. Також спосте�
рігається інтоксикація (підвищена темпе�
ратура тіла, головний біль, слабкість), що
часто помилково приймають за прояви
гострої респіраторної вірусної інфекції. 
Як вберегтися від хвороби Лайма?

Найбільш простим і надійним засобом
профілактики захворювання іксодовим
кліщовим бореліозом залишаються захо�
ди, спрямовані проти нападу кліщів: вико�

ристання ефективних репелентів та

застосування засобів індивідуального

захисту.

У місцевостях з великою чисельністю
кліщів необхідно триматись середини сте�
жок, вдягати довгі штани, сорочку з довги�
ми рукавами й капелюх. Потрібно заправ�
ляти штани в шкарпетки і носити взуття
без жодних отворів для ступні. Одяг має
бути з довгими рукавами та щільно приля�
гаючим коміром. Кліщів легше виявити на
світлому одязі. 

Для захисту від нападу кліщів слід вико�
ристовувати спеціальні лосьйони "Дета",
ребофтал, аерозольні балони "Тайга",
"Офф", "Екстрім", "Гардекс антикліщ" та ін�
ші засоби. Ці репеленти на шкірі та одязі
діють ефективно, але у них може бути сер�
йозна побічна дія, особливо для дітей.

Повернувшись додому, слід ретельно
обстежити всі частини тіла. 

Виявленого кліща необхідно якомога
скоріше видалити. Для цього застосову�
ють тупий пінцет (а не пальці!). Обережно,
щоб не розчавити, захопіть його пінцетом
біля голови та рішуче тягніть, розхитуючи,
доки він не відчепиться від шкіри. Для кра�
щого видалення кліща змастіть вазеліном,
гліцерином, рослинною олією. Після вида�
лення місце присмоктування протріть ан�
тисептичним засобом (розчином йоду або
спиртом).     

Видаленого кліща не слід викидати, його
необхідно знищити � спалити, або доста�
вити для лабораторного контролю в Киє�
во�Святошинський районний відділ лабо�
раторних досліджень, оскільки самка, нас�
моктавшись крові, може дати потомство,
що призведе до поширення кліщів в місці,
де ви його викинули.

Пам'ятайте! 

У будь�якому разі необхідно звернутись
до лікаря�інфекціоніста для встановлення
нагляду та призначення екстреної профі�

лактики антибіотиками, яка ефективна в
перші 3�5 днів з моменту укусу. Необхідно
також самостійно слідкувати за своїм са�
мопочуттям, проводити щоденно термо�
метрію, оглядати шкіру. При появі "мігру�

ючої еритеми",  терміново зверніться

до лікаря, незалежно від самопочуття. 

Своєчасна антибіотикотерапія за відпо�
відними схемами може попередити розви�
ток небезпечного захворювання.  

О. В. Ковтун, 

лікар�епідеміолог Києво�Святошин�

ського районного Управління Головно�

го управління Держсанепідслужби 

у Київській області 

СТЕРЕЖІТЬСЯ НАПАДУ КЛІЩІВ!

У рамках реалізації державної
програми боротьби з раковими
захворюваннями на базі ЦРЛ Киє�
во�Святошинського району разом
з фахівцями Національного інсти�
туту раку України та за сприяння
Фонду Ріната Ахметова "Розвиток
України" проводиться обстежен�
ня жінок.

УЗД�діагностика, мамографія, а
також консультації лікарів мамо�

лога, гінеколога, рентгенолога,
онколога безкоштовні.

Мобільна жіноча консультація

працює з 9:00 до 13:00 до 31

травня 2013 за адресою: 

вул. 40 років Жовтня, 51 (ЦРЛ

Києво�Святошинського району).

Довідки та запис на консуль�

тацію за тел. 40�258 (реєстра�

тура поліклініки). 

БЕЗКОШТОВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК

На початку квітня розпочався

весняний призов до лав Зброй�

них Сил України призовників з

Боярки, які вчасно пройшли

медичну комісію у Києво�Свя�

тошинському районному вій�

ськовому комісаріаті.

Серед перших призовників на
строкову військову службу � бра�
ти�близнюки Владислав і Володи�
мир Гайди, Віталій Волошин, Вя�
чеслав Єрмолаєв, студент Бояр�
ського коледжу екології Олек�
сандр Пастушенко . 

Мрія служити в армії, яка відкла�
далася з попередніх призовів
2012 року, збулася у наших зем�
ляків Максима Орлова та Романа
Лахтадиря. Хлопці переконані, що
без проходження служби до за�
конного працевлаштування у дер�
жавних установах з високим рів�
нем оплати не підступитися. А піс�
ля служби на них, вже змужнілих і
впевнених, чекає значно більший
вибір професій. 

Наполегливим у виборі свого
майбутнього був призовник Нікіта
Лахтадир. Він вирішив продовжи�
ти родинну династію моряків і ста�
ти морським десантником. За
сприяння заступника районного
військового комісара Києво�Свя�
тошинського РВК майора І.В. Глі�
бічука.  Нікіта долучився до кон�
трактників у Військово�Морських

Силах Збройних Сил України.
На відправлення до лав строко�

вої військової служби чекають
призовники Андрій Гирак, Дмитро
Сапожніков, Антон Корчинський
(на фото), Богдан Спіцин, Олег
Перепелиця. Саме їм секретар
Боярської міської ради Дмитро
Паливода, заступник міського го�
лови Валерій Дубовецький та на�
чальник військово�облікового
столу Анатолій Стороженко від
імені міського голови Тараса Доб�
рівського вручили подяки, а також
запрошення взяти участь в уро�
чистих проводах юнаків до лав
Збройних Сил у Києві 13 травня. 

У квітні�травні 2013 року на
строкову військову службу закли�
кають громадян України чоловічої
статі 1988�1995 років народжен�
ня, яким до дня відправки у вій�
ськові частини виповнилося 18
років, та старших осіб, які не до�
сягли 25�річного віку і не мають
права на звільнення або відстроч�
ку від призову на строкову вій�
ськову службу.

Організовано відбувається та�
кож звільнення в запас зі Зброй�
них Сил України солдатів і матро�
сів, сержантів і старшин, призва�
них у квітні�травні 2012 року. Се�

ред них Тарас Компанієць, Олек�
сандр Куценко, Юрій Маковійчук,
Олександр Панюхно, Роман Мас�
ленніков, Максим Вовченко,
Дмитро Музиченко, Сергій Голу�

бєв, Вадим Самковський, Руслан
Хворостяний, Віталій Коломієць,
Володимир Бучковський. 

Незважаючи на
суттєве скорочення
чисельності при�
зовників, пов'язане
з поступовим пере�
ходом Збройних
Сил України на
службу за контрак�
том, все ж ігнору�
ється виконання ст.
335 Кримінального
Кодексу України,
згідно з якою ухи�
лення від призову
на строкову службу
карається обме�

женням волі на строк до трьох ро�
ків. 

Серед боярчан вимог законо�
давства не дотримуються Воло�
димир Петуховський і Костянтин
Татаренко. Їхні особові справи ра�
йонний військовий комісар Києво�
Святошинського РВК полковник
П.І. Крайник  після складання про�
токолів і постанов про адміністра�
тивне порушення надає на роз�
гляд районної прокуратури. 

Є певна кількість призовників,
які пройшли районну медичну ко�
місію, а до військової обласної ко�
місії не прибувають шляхом виїз�
ду із постійного місця проживан�
ня. Це стосується Євгена та Олега
Мазуркевичів, Дениса Мазка,
Дмитра Тищенка, Олександра
Мельника, Володимира Петухов�
ського, Костянтина Татаренка. 

У свою чергу Києво�Святошин�
ський районний військовий комі�
саріат нагадує, що армія для
хлопців � це перший іспит на
спроможність бути чоловіком та
відповідати не лише за себе, але й
за тих, хто поруч. А ще � готовність
захищати Батьківщину.

Анатолій Стороженко, 

начальник військово�облікового столу

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ�2013
МЕДИЧНА СЛУЖБА ЦО КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОПЕРЕДЖАЄ 

Зі святом іменинників
привітали заступник голо�
ви районної ра�
ди та перший
заступник ра�
йонної організа�
ції Партії регіо�
нів Віктор Кос�
тина, заступник
голови Києво�
Святошинської
РДА Анатолій Іс�
коростенський,
голова Київ�
ської обласної
організації то�
вариства Чер�
воного Хреста
Олег Гушко, го�
лова районної
організації товариства
Червоного Хреста Лідія За�
їченко, головний лікар ЦРЛ
Києво�Святошинського р�
ну Василь Кравченко, зас�
тупник міського голови Бо�
ярки Валерій Дубовецький
та інші шановні гості. 

Урочисті вітання переме�
жовувалися з приємними

миттєвостями нагород�
ження, зокрема, медаллю

обласної організації Това�
риства Червоного Хреста
України, почесними Грамо�
тами та Подяками обласної
та районної організацій То�
вариства Червоного Хрес�
та України. 

Та найцінніший дарунок �
творчий � подарували юні
таланти нашого рідного

міста та їхні старші товари�
ші по сцені. Зокрема �
зразковий ансамбль Бояр�
ської дитячої школи мис�
тецтв "Перлина", вихован�
ки ЦТМ "Оберіг" Аліна Со�
лоненко та Анжеліка Пле�
вако, тріо "Лада" Тарасів�

ського БК на
чолі з Лю�
бов'ю Рачин�
ською, поет і
член район�
ної організа�
ції "Просві�
та" Валентин
Лямічев. 

Червоний
Хрест – це
особлива ор�
ганізація, до
складу якої
входять ті,
хто присвя�
т и в с в о є
життя жер�

товній праці в ній. Ці люди
не просто виконують свій
професійний обов'язок, а
несуть високу гуманітар�
ну місію, дарують турботу
та тепло, а також ту людя�
ність, якої так бракує у су�
часному світі.

Власна інформація

95 РОКІВ НА НИВІ МИЛОСЕРДЯ ТА ГУМАННОСТІ

Ця знаменна дата в історії створення патронажної

служби милосердя товариства Червоного Хреста

України в нашому районі відзначалася 16 травня в

приміщенні Боярського НВК "Гімназія � ЗОШ І ст.".
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Початок в № 9

Пополудні мене викликав ком�
бат.

� Сержант Нурищенко! Зали�
шиш замість себе старшого у
відділенні, а сам підеш команду�
вати першою ротою. За дві годи�
ни � тридцятихвилинна артпідго�
товка. Сигнал для атаки � черво�
на ракета. За всяку ціну підняти
бійців в атаку, і щоб сьогодні ви
були у хуторі. Питання є?

� Питань немає, товаришу ка�
пітан.

� Лейтенанте, проведіть сер�
жанта Нурищенка в розташуван�
ня роти, � звернувся комбат до
зв'язківця. � Виконувати.

� Єсть, виконувати.
На передовій у вибалку знай�

шли першу роту. Переважна
більшість � азербайджанці. Зус�
тріли насторожено. В очах навіть
не страх, а якась приреченість.
Адже кілька годин тому на полі
бою залишилися чийсь родич,
чийсь сусід чи земляк. Зовсім
недавно розмовляли з ними, ще
їхній голос звучить у вухах. А їх
уже немає. У першому ж бою…

Лейтенант покликав солдата,
котрий старанно облаштовував
собі окоп:

� Алім, ти глибоко не заривай�
ся. Через годину артпідготовка і
вперед. Поведе вас ось цей сер�
жант. Накази його виконувати
беззаперечно. За неслухняність
він може й розстріляти. Не ди�
віться, що він з виду такий спокій�
ний, � лейтенант співчутливо пок�
лав руку мені на плече. � Удачі,
сержанте! До зустрічі на хуторі.

Бійці підійшли ближче. Алім
щось їм сказав. Дехто почав мо�
литися, періодично прикладаю�
чи долоні до обличчя.

� Командири відділень, до ме�
не, � я намагався надати голосу
якогось буденного відтінку, щоб
не викликати тривоги.

Підійшли двоє.
� Сабір! Ельдар! � покликав

Алім і додав щось азербайджан�
ською, наблизилося ще четверо
бійців.

� Нам поставлено завдання
оволодіти хутором, котрий роз�
ташований перед нами, � почав
було я, але за обличчями бійців
зрозумів, що майже ніхто мене
не розуміє.

� Рядовий Алім, будеш перек�
ладати все, що я говоритиму
твоїм землякам.

� Єсть, перекладати, � солдат
підійшов ближче до мене і про�
мовив кілька слів до бійців.

� Спочатку фашистів підсма�
жать наші мінометники, після чо�
го за сигналом червоної ракети
ми дружно піднімаємося і блис�
кавичним кидком звільняємо ху�
тір. Чим швидше ми подолаємо
відстань до ворога, цих 150�200
метрів, тим менше зазнаємо
втрат. Не забувайте, що лежачих
німці теж б'ють. Тому не пробуй�
те залягати перед їхніми позиці�
ями, аби вони, не поспішаючи,
наче в тирі, вправлялися у
стрільбі по нерухомим цілям. Під
час артпідготовки непомітно, по�
пластунськи, зайняти вихідну
позицію он перед тими кущика�
ми. Командирам відділень підго�
тувати бійців до атаки. Все зро�
зуміло? � Всі закивали головами. �
Виконувати.

У призначений час щільним
вогнем наші мінометники накри�
ли передову лінію ворожої обо�
рони. У відповідь озвався ні�
мецький кулемет. Та скоро він
замовк. Таки його наші міномет�
ники дістали. Дав команду зай�
няти вихідну позицію для атаки.
Перевірив � все нормально, бійці
виповзли з вибалка і приготува�
лися до атаки. Я розташувався в
центрі попереду. Подумки пох�
валив бійців: "Молодці, по суті
необстріляні, а страху не виказу�
ють". Раптово мінометний обс�
тріл вщух. На фоні шуму у вухах
від вибухів мін, чулися поодинокі
постріли гвинтівок. Зашипіла і
розквітла червоною трояндою
ракета. "Хоч би кулемет не ожив"
� майнуло в голові.

� Бійці! За мною, вперед! Біго�
о�ом! � Мене, мов муштрованого
пса, якась невидима сила кинула
вперед. Я вже не обдумував ко�
жен свій крок, кожен свій рух, а
діяв мовби по чиїйсь завчасно
закладеній програмі. Не відчував
ні часу, ні простору, ні небезпе�
ки. Лише метрів через сорок
озирнувся назад і зупинився �
жоден боєць з роти не підвівся.
"Як же їм пояснити? Аліма серед
лежачих не відразу знайдеш, та
й ніколи шукати. Німці почали
пристрілюватися. Кулі дзижчали
все ближче. А моя "армія" крім
російського мату нічого не розу�
міє". І тут мене прорвало. Я на
все горло полоснув по своїх під�
леглиї довгою чергою такої від�

бірної переконливої лайки, що
за мить всі були на ногах. Тепер
бійці розгорнутим ланцюгом
швидко наближалися до хутора.
Я відчув, начебто за мною хтось
полює. Куля розтрощила прик�
лад мого автомата, наче камін�
цем ударило по нозі. "Мабуть
снайпер". Ця думка просвистіла
повз мою увагу, як і рій куль, кот�
рі висвистували свою смертель�
ну, хоча, скоріше, життєдайну,
мелодію. Бо коли чуєш свист ку�
лі, значить не влучили. Я стрімко
біг попереду з криком "За
мною!". За хвилину ми наблизи�
лися до околиці. Ряди наші по�
рідшали � кого поранило, кого
вбило. Бійці знову зупинилися.
Почали молитися. Стусанами та
лайкою знову довелося "умовля�
ти" йти вперед. Німці не стали
захищати кожен будинок і від�
ступили на завчасно підготовле�
ні позиції. Хутір звільнили. На
протилежній околиці дав коман�
ду окопатися. Перевірив щоб
правильно зайняли позицію. І тут
звернув увагу, що в чоботі щось
хлюпає. "Начебто по дорозі ка�
люжі не зустрічалися". Роззувся,
а в чоботі повно крові. Скоро у
хуторі розмістився спостереж�
ний пункт батальйону. Комбат
задоволено кинув: "Молодці!".
Перев'язали ногу. Виявилося
наскрізне кульове поранення.
Добре, що кістку не зачепило.
Хотів було залишитися в строю
та надвечір нога почала набря�
кати, стало боляче ходити. Ком�
бат направив у санроту на ліку�
вання.

Далі наш 371 Червонопрапор�
ний полк маршем прямував на
Брест. Німці відступали, не всти�
гаючи капітально закріпитися.
Подекуди їм вдавалося чинити

жорстокий опір там, де його не
очікували. У лісі перед селом
Кривляни нас зустрів сильний
кулеметний обстріл. Полк роз�
вернувся, пішов у наступ і з не�
великими втратами звільнив се�
ло. При подальшому наступі ми
потрапили під щільний артиле�
рійський вогонь. Залягли. Сол�
дат, той що біг за декілька метрів
справа від мене, різко посунувся
в мій бік, ногами прямо мені в
обличчя.

� Куди лізеш, дурню! Відвер�
ни свої копита, � не чекаючи
відповіді, я відкинув його ноги
геть від свого обличчя. Та щось
вони здалися неприродно лег�
кими. Підвівся і побачив жах�
ливу картину � переді мною ле�
жала нижня половина тіла до
пояса. Верхню частину відірва�
ло снарядом�болванкою і від�
кинуло геть.

Незабаром підтягнулися на�
ші гармати. Зав'язалася арти�
лерійська дуель. До вечора
полк з боєм просунувся впе�
ред, захопили якийсь невели�
кий хутір. В тому бою загинув
комбат капітан Азимов. Під
сильним кулеметно�міномет�
ним вогнем ми, розвідники,
попластували забрати його.
Обнімаючи комбата, лежала
санінструктор Аня, поранена в
стегно, майже непритомна від
втрати крові. Вона немов прик�
рила своїм тілом мертвого
комбата від куль та осколків.
Ми знали про їхнє зворушливе
палке кохання. Напевне й
сльози її були не стільки від фі�
зичного болю, скільки від роз�
пачу, викликаного втратою
близької людини. Я потягнувся
до ременя її штанів, щоб пе�
рев'язати. Вона злякано вче�

пилася в мою руку і кволим го�
лосом:

� Ти що робиш, безсовісний?
� Тебе треба негайно пе�

рев'язати. Ти ж медсестра, хіба
не розумієш?

� Не чіпай мене.
� Дурненька, про життя потріб�

но думати, а не про казна�що. �
Я рішуче опустив їй штани і нак�
лав тугу пов'язку.

Німці кулеметними чергами
притисли нас до землі. Вечоріло.
Вирішили дочекатися темноти,
щоб перенести мертвого комбата
й поранену медсестру. Та щойно
стемніло, німці запальними куля�
ми підпалили дерев'яні хуторські
будівлі. Стало видно, як вдень. До�
велося повзти і тягти за собою тіло
комбата та поранену Аню. Хоч не
так швидко, зате благополучно,
без втрат, дісталися до своїх. Ко�
мандування батальйоном прийняв
старший лейтенант Чилачава.
Комбата капітана Азимова похова�
ли. Аня хотіла залишитися на похо�
рон, у розпачливому риданні вона
забула про своє власне тяжке по�
ранення і умовляла дати їй побути
з коханим до останнього, але її
примусили попрощатися з комба�
том і терміново відправили в мед�
санбат.

Після війни бувало виникали
дискусії, чи було кохання на фрон�
ті. В таких випадках я згадував ка�
пітана Азимова і санінструктора
Аню, заповітною мрією котрих бу�
ло одружитися після війни. Наш
командир полку підполковник Ітку�
лов кохав медсестру Наталку Ри�
балко. Командир роти автоматни�
ків кохав зв'язківку Людмилу.
Старші бійці, тридцяти�сорокаріч�
ні, регулярно переписувалися з
дружинами, носили трикутнички�
листи в кишенях біля серця, часто
перечитували їх, цілуючи. Молоді
бійці переписувалися з дівчатами,
носили медсестрам або дівчатам�
зв'язківцям букетики синіх воло�
шок чи сонячних кульбаб. Кохання
пробивалося крізь смертельний
вогонь війни, чіплялося за наймен�
ший шанс вижити, як деревце чіп�
ляється за високу скелю, на якій
немає жодної грудки ґрунту. Часто
жінок зневажливо називали ППЖ
(полевая походная жена). Та в
більшості випадків це було чисте
кохання, яке після війни закінчува�
лося тривалими шлюбами.

Записав В. Приймаченко

30 травня 1944 року Ставка ВГК затвердила план
Білоруської наступальної операції ("Багратіон") зі звільнення
республіки від окупантів. В цій операції мали брати
участь чотири фронти: 1�й Прибалтійський,
(командуючий � генерал І. Х. Баграмян), 3�й Білоруський
(командуючий � генерал І. Д. Черняховський, 2�й Білоруський
(командуючий � генерал Г. Ф. Захаров) та 1�й Білоруський
(командуючий � генерал К. К. Рокосовський). 128 корпус,
куди входив наш полк, щойно очолив генерал Павло
Федорович Батицький. (У 1950 р. він був направлений у
відрядження в Китай. 26 червня 1953 року генерал�
лейтенант П. Ф. Батицький разом з генерал�полковником
К. С. Москаленком та маршалом Г. К. Жуковим брав участь у
арешті міністра Л. П. Берії й 23 грудня 1953 року виконав
вирок про його страту. Займав різні керівні посади в
Радянській армії, з 1968 року � маршал Радянського Союзу).

22 травня 1861 року Вели�
кий Українець назавжди по�
вернувся на рідну землю. У
цей день його було перепохо�
вано із Санкт�Петербурга, де
він помер 47�літнім. Відтоді
останній шлях Тараса на Чер�
нечу гору під Каневом усві�
домлюється в Україні як доро�
га нескореного генія у без�
смертя. Він і смертю своєю
прокладав шлях до національ�
ного Храму, про який ми здо�
гадувалися, за який боролися і
який, нарешті, вибудовуємо. 

22 травня � магічний день в
український історії: він притя�
гує українців на могилу Шев�
ченка, до пам'ятників йому по
всій Україні. Ще недавно такі
походи вимагали певної муж�
ності, адже за тоталітарного

режиму існувала заборона по�
минати Шевченка саме у цей
день. Проте виявилося, що
будь�яка заборона Поета �
кращий спосіб збуджувати на�
цію, того найменшого україн�
ця, який хоча б один раз на рік
дозволяв собі виявити гор�
дість духу. Шевченкового духу. 

У другій половині 80�х ро�
ків минулого століття все ж
було винайдено метод "за�
гнуздати" Тарасову свободо�
любну поетично�малярську
Музу в рамки "свят" � таких
собі шароварно�етнографіч�
них видовищ. Свята інколи
вдавалися, інколи � ні, але
магія генія не зникла. Шев�
ченкове слово знову і знову
виривалося, шукаючи споді�
ваної волі. 

І вже неза�
лежна Україна,
в ідроджуючи
пієту 22 травня
і велич україн�
ського слова,
мовленого Та�
расом Шев�
ченком, прагне
п о � д е р ж а в �
ницьки розпо�
рядитися цим
святом, яке на�
було статусу
міжнародного. 

Логічним ви�
дається влаш�
тування Шев�
ченкового свята
по маршрутах
його археогра�
фічних мандрів
Україною. А їх
було дуже ба�
г а т о , к а р т а
буквально по�
мережена Тарасовими шляха�
ми. Зважаючи на велику кіль�

кість місць, пов'язаних з іме�
нем Шевченка, свято може

тривати у просторі довго, а у
часі � вічно, наснажуючи за�
гальноукраїнський обшир на�
ціональним духом. 

Наступний 2014 рік – рік
200�ліття Тараса Шевченка. З
нагоди цієї визначної дати
Президент України уже видав
відповідний указ, який перед�
бачає широке відзначення
ювілею по всій Україні, до яко�
го, безперечно, приєднається
міжнародна спільнота, і на�
самперед 10 мільйонів україн�
ців по всьому світу.

Своєю творчістю Шевченко
возвеличував і оспівував воле�
любний дух нашого народу,
залишивши нам неоціненну
духовну спадщину. В ній ми
черпаємо силу і правду, непо�
хитну віру у свій народ, в щас�
ливе майбутнє нашої Батьків�
щини. Наслідуючи його мудрі
настанови, ми збудуємо бага�
ту і вільну Українську державу.

Ніна Харчук,

заслужений журналіст України

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: «ЄДНАЙМОСЯ, БРАТИ!» Вікопомне

Бути гідними пам'яті Тараса Шевченка закликають спів�

вітчизників усі, кому дорога його спадщина � поетична,

прозова, філософська, малярська. "В сім'ї вольній, но�

вій" Тараса Шевченка пам'ятають і шанують як незламно�

го борця за волю, провісника єдності народів. 
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2255 ттррааввнняя,, 1133::0000
Боярський краєзнавчий музей

Відкриття персональної виставки робіт боярської
художниці�аматорки Лариси Хоменко.

Актовий зал Інституту філо�
логії зібрав 140 фіналістів і пе�
реможців конкурсу, вчителів,
які їх підготували, членів журі,
гостей. Усього на цьогорічний
конкурс надійшло понад шіст�
сот віршів школярів.

Мета конкурсу � утверджен�
ня творчої особистості учня,
який прагне творити художнє
слово, яке
відображає
духовні над�
бання укра�
їнської та за�
гально�люд�
ської культу�
ри.

Голова жу�
рі конкурсу
Василь Ва�
силашко, ві�
домий пись�
менник, зас�
л у ж е н и й
ж у р н а л і с т
України, ла�
уреат літе�
ратурної премії ім. Лесі Україн�
ки, вчений секретар правління
Товариства "Знання" привітав
юних поетів�початківців з про�
ростанням в їхніх душах твор�
чих починань.

Перед присутніми з віталь�
ним словом виступив дирек�
тор інституту філології КНУ

ім. Т. Шевченка, доктор філо�
логічних наук, професор Гри�
горій Семенюк. Він побажав
усім учасникам конкурсу но�
вих успіхів у творчості.

Переможці, вчителі та учас�
ники літературно�мистецько�
го свята поезії отримали
книжкові подарунки. Дітям бу�
ло вручено дипломи Малої

академії наук, книги видавниц�
тва "Просвіта" та подарунки
благодійного фонду прези�
дента Леоніда Кучми.

Учасники, які зайняли з І по
ІІІ місця, читали власні вірші. В
них � про любов до батьків, до
рідної мови, до природи рідної
України.

Серед нагороджених дипло�
мами були й юні поетичні об�
дарування із Боярки. Учениця
8�В класу Боярської ЗОШ І�ІІІ
ст.  № 3 Софія Ковальчук посі�
ла почесне третє місце. Суп�
роводжувала її вчитель Тамара
Сухініна.

До проведення конкурсу
долучилися відомі пись�
менники та поети з Київ�
щини, зокрема й з Києво�
Святошинського району �
Валентин Лямічев, Надія
Кир'ян, Інна Ковальчук,

Володимир Бубир, а також
представники Малої академії
учнівської молоді з Боярки.

Вірші, які прозвучали на уро�
чистостях, спонукають розумі�
ти прекрасне, несуть добро,
гармонію і любов. 

Євген Пікуль, 
фото автора

ЮНІ ПОЕТИ НА «ЗЕРНАХ ДОБРОТИ»

В Інституті філології Київського національного уні�
верситету імені Т. Г. Шевченка відбулась урочиста цере�
монія нагородження переможців і лауреатів обласного
поетичного конкурсу "Зерна доброти" � 2013. Конкурс за�
початковано минулого року Малою академією наук учнів�

ської молоді Київської області.

1188 ттррааввнняя,, 1100::0000
 Запрошуємо на виставку собак

У парку Перемоги відбуватиметься V Всеукраїнська
сертифікована за системою International Kennel Union
виставка собак усіх порід "Боярська весна � 2013". 

У програмі заходу: експертна оцінка екстер'єру та поведінки
собаки, конкурси "собача мода", "собака та дитина" та інші. 

Очікується приїзд учасників з Київщини, Львова, Тернополя,
Харкова, Рівного,  Кемерово та Санкт�Петербурга (РФ). 

1188 ттррааввнняя,, 1100::0000
Площа біля районного відділу державного

реєстру актів цивільного стану

Етап IV Міжнародного авторалі серед людей з обмеженими
можливими на втомобілях з ручним керуванням.

Виявляється, у дотів�вете�
ранів є багато помічників.
Наприклад � вихованці Нав�
чально�оздоровчого комплек�
су Київського військового лі�
цею ім. І. Богуна. Причому з
кожним роком фронт
робіт розширюється, а
разом з ним і "геогра�
фія" вивчення військо�
вими ліцеїстами рідно�
го краю саме через
призму воєнної історії.

Ще в перший рік
створення ліцею юні
богунівці взяли шеф�
ство над ДОТом у с. Бі�
логородка. Минулого
року з допомогою бій�
ця спеціалізованої по�
шукової групи "Корчагі�
нець" Всеукраїнського
благодійного фонду
пошуку "Пам'ять" Оле�
га Остапенка та коман�
дира групи Володимира Ост�
ролуцького "відкрили" просто
таки унікальний пам'ятник у
с. Новосілки Макарівського
району. Ви лишень уявіть собі:
посеред поля � рукотворна
алея із акацій, кожна з яких в
півтора обхвати! А впирається
та алея в дбайливо огородже�
ний пам'ятник. Застиг на віч�
ному посту бронзовий сол�
дат�визволитель, схилив го�
лову, немов вчитуючись у сло�
ва, викарбувані на табличці
постаменту: "Вічна слава 64

червоноармійцям Південної
Армії 521 Богунського полку,
які загинули в боротьбі за
Владу Рад 18.ІХ. 1919 р. та 19
воїнам Радянської Армії, які
загинули в боротьбі з німець�
кими окупантами в 1941 р.". 

Схилена постать Воїна, по
обидва боки від якого дві мо�
гили, у спадок нам двома вій�
нами залишені. Причому, як
не старалися пошуковці, а так

і не змогли дізнатися, хто са�
ме і чому просто серед поля
той пам'ятник поставив і алею
висадив.

Пам'ятаючи, скільки мину�
лого року довелося попрацю�
вати, щоб хоча б частину уні�
кальної алеї від кущів розчис�
тити, цього року ліцеїсти�бо�
гунівці озброїлися всім необ�
хідним інструментом і вже
подвоєним складом вируши�
ли до свого старого знайомо�
го. Вийшли із автобуса � і зди�
вовано завмерли: хтось рані�
ше за них встиг прибрати

алею ! Відтак не пропала пра�
ця марно: ще в когось совість
пробудилася, ще хтось до
святої справи долучився. Тож
небагато роботи хлопцям за�
лишилося: ще раз граблями
пройтись, сухе гілля подалі
відтягнути та на згадку сфо�
тографуватися!

А цього року на карті ліцей�
ської вахти пам'яті з'явився
ще один об'єкт: ДОТ №179,

що у Віті Поштовій.
Про відновлювальні
роботи в цьому ДОТі,
розпочаті ще кілька
місяців тому Міжна�
родною асоціацією
дослідників фортифі�
кації "Цитадель" з ме�
тою відкрити в цьому
ДОТі ще один музей,
наша газета вже роз�
повідала. Тож напере�
додні Дня Перемоги
до цієї святої справи
долучилися ще й най�
молодші представни�
ки Збройних Сил Ук�
раїни. Весь пагорб,

який собою ДОТ маскує, хлоп�
ці прибрали від сміття, а міш�
ки повантажили у самоскид.
Та й зупинилися біля симво�
лічного пам'ятного знаку,
зробленого з осколків та сна�
рядів Великої Вітчизняної,
щоб помилуватися виконаною
роботою. 

ДОТи � це живі свідки. ДОТи
� це пам'ять. Можливо, чиста
пам'ять і є запорукою чистої
совісті?

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

ЧИСТА ПАМ’ЯТЬ – 
ЗАПОРУКА ЧИСТОЇ СОВІСТІ

Не один з нас дивував�

ся, як "молодіють" напе�

редодні Дня Перемоги

живі свідки подій Великої

Вітчизняної � ДОТи. 

Щиро вітаю вас із професійним святом.
Ви працюєте заради збереження та розвитку

культурного надбання та безцінних духовних
скарбів нашого народу.

Неможливо уявити життя нашого міста без тема�
тичних заходів, які проходять у музеї, бібліотеках та
будинку культури. Дозвольте побажати Вам творчої
наснаги, невичерпного ентузіазму, креативних ідей,
чудового настрою та нових творчих здобутків.

З повагою, міський голова Тарас Добрівський

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ 

ТА МАЙСТРИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА!

18 травня своє професій�
не свято відзначають пра�
цівники музеїв. Одним із
осередків культури нашого
міста по праву можна наз�
вати Боярський краєзнав�
чий музей, створений на
базі Літературно�меморі�
ального музею М. Остров�
ського та відкритого 29 ве�
ресня 1974 року з нагоди
70�річчя від дня народжен�
ня відомого письменника,
автора всесвітньо відомого
роману "Як гартувалася
сталь". Біля витоків народ�
ження музею стояли крає�
знавці Іван Іванов, Василь
Кубренков, Володимир Го�
ринович, Альбіна Януш.

1991 рік для України став
роком утвердження держав�
ності. Для музею � ледве не
початком кінця. Майже рік на
голому ентузіазмі працював
самовідданий колектив му�
зею, кістяк якого і досі займа�
ється збереженням історії
рідного краю.

1992 року відбулося пере�
профілювання музею, а у
2003 році � підпорядкування
його районному відділу куль�
тури.

Першою ластівкою в ново�
му амплуа стало відкриття
краєзнавчої виставки "Бояр�
ка на шляху духовного від�
родження". Стартовими ма�
теріалами для неї стали архі�
ви боярських краєзнавців Ва�
силя Кубренкова, Івана Івано�
ва. Саме тоді відвідувачі му�
зею дізналися, що в історію
міста крім імені Миколи Ост�
ровського вписані імена й ін�
ших видатних осіб країни.

Так на теренах району
з'явилося культурно�мис�
тецьке явище під назвою "Бо�
ярський краєзнавчий музей".

Знаковою була виставка,
присвячена 60�річчю голодо�
мору в Україні у 1993 році. Ця
робота стала першою у вели�
кій низці наступних виставок,
які демонструють прагнення
колективу тримати руку на
пульсі часу. Із захопленням
відвідують екскурсанти пер�

сональні виставки художників
та народних майстрів району.

Такою ж знаковою стала
перша презентація, яка відбу�
лася в стінах музею. Поет�
шістдесятник Іван Коваленко
у 1995 році презентував бо�
ярчанам свою першу збірку
"Недокошений луг". З того
часу БКМ став місцем, де
митці району дарують свою
творчість землякам.

Все ж основним призначен�
ням музею є пошуково�дос�
лідницька робота та збере�
ження предметів матеріаль�
ної культури. На сьогодні ко�
лекція, яка досить різнобічно
відображає коло дослідниць�
ких інтересів музею, переви�
щує 12 тисяч предметів ос�
новного та науково�допоміж�
ного фондів, це: письмодру�
ковані матеріали, нумізмати�
ка, живопис, графіка, етно�
графія, філателія, археологія,
меморії, фото, скульптурно�
декоративний фонд та кіно�
звукозапису. Науково�пошу�
кова робота знаходить своє
відображення в численних
науково�практичних конфе�
ренціях, які відбуваються за
ініціативою або за участю
БКМ.

За свою культурно�просвіт�
ницьку роботу музей удосто�
єний звання Лауреата премії
імені В. Самійленка Боярської
міської ради. І це дуже симво�
лічно. Заклад, який 39 років
тому з'явився в культурному
просторі міста, розвивається,
росте, розширює свої куль�
турно�мистецькі уподобання,
формує духовний світ нових
поколінь, допомагає своїм
відвідувачам усвідомлювати
себе українцями, котрі мають
власну національну історію і
можуть вписати у неї власний
рядок.

До речі, у наступному році
музей святкуватиме своє 40�
річчя. І маємо надію, що до
цього часу почнуться роботи
щодо омріяної добудови існу�
ючого приміщення. Проект
добудови вже чекає на своє
фінансування.

ВІТАЄМО МУЗЕЙ ЗІ СВЯТОМ!



Мабуть весни цього року не буде. Ще місяць
тому ми ходили у теплих куртках та чоботях, з
яких одразу перейшли на футболки й босоніжки.
Зима раптово перейшла у літо, а отже й літня по"
года не залишатиме нас аж до осені (а може й
до наступної зими " хтозна!). Найнижча денна
температура " близько +20 °С очікується у поне"
ділок, 20 травня, після недільної зливи з грозою.
Холодними (+10 " +11 °С) будуть ночі 21 та 22
травня. Денна температура протягом наступних
двох тижнів очікується на рівні +24 " +27 °С. Ос"
танні вихідні травня можуть "сюрпризом" пода"
рувати +32 °С.

Що ж стосується опадів, то до кінця травня до"
щових днів очікується всього декілька.

Також можливі слабкі геомагнітні бурі, тож ме"
теозалежним слід приділити увагу здоров'ю та
не виходити з дому без ліків.
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Погода

Гірше спеки тільки холод

ОВЕН
У цей період нарешті фортуна посміхнеться Ов�

нам. Їх чекає істотне підвищення зарплати або значна
премія. Також є велика ймовірність тривалого відряд�
ження або невеликої романтичної подорожі.  У фінан�
совому плані представників цього зоряного знаку че�
кає істотне вкладення в нерухомість або цікавий про�
ект.

ТЕЛЕЦЬ

Час ідеально підходить Тельцям для відпустки. Як�
що ви давно мріяли про подорож � зробіть це зараз!
Ви чудово проведете час, просто купаючись у знаках
уваги протилежної статі. Сімейним Тельцям слід при�
ділити максимум уваги своїм дітям. Головне, щоб во�
ни відчули вашу турботу і любов.

БЛИЗНЮКИ

Цей період пройде для Близнюків досить вдало і
радісно. Відносини з близькими і дітьми значно пок�
ращаться. Зміни на роботі відкриють нові ніші для
творчості й матеріального збагачення. Близнюки на�
решті зможуть насолодитися радощами буття і внут�
рішньою гармонією.

РАК

Період загрожує виявитися емоційно напру�
женим. Багатьом буде досить складно уникнути
спокуси влаштувати грандіозний скандал. Проя�
вивши мудрість і  терпіння, Раки виявляться у
вигідному положенні і диктуватимуть умови. На
роботі також можливі проблеми. Проте в остан�
ніх числах травня все чарівним чином стане на
свої місця. В цей час є ймовірність отримання
величезної спадщини або дуже вигідної комер�
ційної пропозиції.

ЛЕВ

Цей період для багатьох Левів пройде в низці поїз�
док за місто. Свіже повітря, гарна компанія, шашлики �
все це позитивно впливатиме на трохи втомлених від
своїх нескінченних обов'язків Левів. Але слід побою�
ватися різних травм, оскільки кінець травня дуже
травмонебезпечний період для представників цього
знаку.

ДІВА

Ідеальний час для відновлення сил. Якщо Вам не
вистачає тиші й внутрішньої рівноваги � вирушайте на
природу, якщо драйву � на тусовки у нічних клубах.
Якщо вирішили поправити здоров'я � відпочиньте і
підлікуйтеся в хорошому санаторії. Це не час для ак�
тивних дій і змін, а для наведення порядку у своїх
думках, почуттях. 

ТЕРЕЗИ

Період пройде більш спокійно й позитивно. У про�
фесійній сфері очікується значне розширення можли�
востей. Творчих Терезів відвідає муза, і вони повністю
віддадуться мистецтву, створюючи нові шедеври, які
будуть просто приречені на успіх. Єдине, на що слід
звернути увагу � здоров'я. Особливо це стосується
здоров'я очей і серця.

СКОРПІОН

Цей період можна умовно позначити як період ре�
алізму. Скорпіони нарешті визначаться з вибором
партнера. У професійній сфері також все відносно на�
лагодиться. Відкриються нові привабливі перспекти�
ви і можливості. У здоров'ї слід побоюватися загос�
трень спадкових захворювань. Якщо це станеться �
негайно зверніться до лікаря.

СТРІЛЕЦЬ
Період обіцяє бути відносно спокійним. У профе�

сійній сфері Стрільці відчують себе упевнено і ста�
більно. Стрільцям слід скромніше поводитись у ко�
лективі. Особисті стосунки обіцяють стати теплими.
Самотнім Стрільцям зірки радять для початку розіб�
ратися зі своїми відчуттями й бажаннями. У здоров'ї
необхідно зміцнити імунітет, більше відпочивати і на�
повнювати себе позитивними емоціями.

КОЗЕРІГ

Період надасть самотнім Козерогам можливість
зустріти свою долю. Для цього проводьте більше часу
в людних місцях, а також відвідуйте всілякі вечірки. У
матеріальному плані кінець травня обіцяє бути дуже
благополучним. У здоров'ї зірки радять Козерогам
почистити печінку і приділити увагу підшлунковій. Бу�
ло б ідеально посидіти на дієті й зайнятися спортом.

ВОДОЛІЙ

Третя декада травня обіцяє несподівані поїздки й
тривалі відрядження. Зірки не радять Водоліям виру�
шати в дорогу. Ви більше втратите, ніж придбаєте.
Зате у фінансовому плані все складеться досить при�
ємно. Однак не поспішайте відразу ж витрачати гро�
ші, оскільки вас очікують додаткові витрати, пов'язані
з потребами сім'ї.

РИБИ
Цей період виявиться продуктивним. Додаткові фі�

нансові надходження надихнуть представників цього
знаку на здійснення нових проектів і втілення унікаль�
них ідей. У здоров'ї слід приділити особливу увагу
шкірі, а також побоюватися можливих алергічних ре�
акцій.

ГОРОСКОП
17 травня � 30 травня

 Гість � невільник: де посадять, там і сиди.
Годяще на віник та на смітник.
Голий підперезався та й зовсім зібрався.
Голка в стіжок упала � пиши пропало.
Голодній кумі хліб на умі.
Голодному й опеньки м'ясо.
Городить таке, що й на вуха не налазить.
Гостра була сокира, та на сук наскочила.
Грім не гряне � ледачий не встане.
Дала бджола меду � аж пику скривило!
Гірко заробиш � солодко з'їси.
Дарма, що був злодій, аби тепер козак.

Усміхніться

����������  ����������,,  ����  ������''������  

10:00�16:00 Виставка�ярмарок
декоративно�прикладного мистецтва

10:30�12:00 Розважальні ігри,
конкурси для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку англій�

ською мовою
11:00�16:00 Розважальні ігри та

конкурси для дітей
11:00�16:00 Майстер�класи об�

дарованих дітей КСР ЦТМ "Оберіг"
ООббррааззооттввооррччее  ммииссттееццттввоо::

8 зразкова студія образотворчого 
мистецтва "Звичайне диво", кер. 
Поліщук Т. І.;

8студія образотворчого мистец
тва "Веселка", кер. Нечай Н. В.;

8студія образотворчого мистец
тва "Веселка",  кер. Токар Т. А.

ГГооннччааррссттввоо::
8майстерня "Майстер", 

кер. Гоменюк Н. Й.;  
8 гурток "Вироби з глини",         

кер. Поліщук Т. В.;
8 гурток "Кераміка", 

кер. Василенко О. В.
ННааррооддооззннааввссттввоо,,  
лляяллььккаа��ммооттааннккаа

8 студія "Намистинка",             
кер. Біла Л. В.;

8студія "Долоньки",                       
кер. Островська В. В.

ДДееккооррааттииввнноо��ппррииккллааддннее  
ммииссттееццттввоо::

8 зразкова студія "Фітодизайн", 
кер. Єріна Л. Л.;

8студія "М'яка іграшка",             
кер. Ільїна Л. В.;

8студія "Рукоділля",                       
кер. Приходько О. В.;

8студія "Художня вишивка",     
кер. Кулініч Е. Б.;

8студія "Світ майстрів", 
кер. Варжик А. Є.;

8студія крою та шиття "Барбі", 
кер. Захаренко Т. Д.
12:00�14:00 Майстер�класи

представників громадської організа�

ції "Боярське Мистецьке Братство"
8Малінченко О. М., художник;
8Горбачов Ю. І., художник;
8Шпак Ю. Г., художник;
8Цепляєв В.Г., різьблення по де�

реву;
8Знова Н. М., народна майстриня

11:30�12:00 Відкриття спортив�

но�хореографічної зали під патрона�

том Юрія Цікаленка, депутата Київ�

ської обласної ради
12:00�12:30 Урочисте від�

криття фестивалю�дійства "Обереги
любові � 2013". Вшанування почес�

них партнерів, представників бать�

ківського колективу
12:30�17:00 Святкова кон�

цертна програма. Виступи народних,
зразкових дитячих колективів центру.
Нагородження переможців обласних
та всеукраїнських конкурсів

17:00�17:30 Виступ випус�

книці центру Ольги Шаніс
17:30�18:00

Урочисте закриття фестивалю�
дійства "Обереги любові � 2013"

Чекаємо Вас за адресою: 

м. Боярка, 

вул. Білогородська, 23�а

Втрачений земельний акт серії ЯГ № 202019
на право власності на земельну ділянку,
виданий на ім'я Петриковця Вячеслава
Миколайовича, вважати недійсним.

ТТууррииссттииччннаа  ккооммппааннііяя
««ССееннсс  ввііддппооччииннккуу»»

тури по всьомутури по всьому

світусвіту
тел: (044) 383�85�31  

(097) 757�25�18 
www.sens�v.com.ua

Адреса: м. Боярка, 
вул. Хрещатик, 31

«Ультрафіолет»

Домашній кінотеатрДомашній кінотеатр

Адреса: м. Боярка,  вул. Хрещатик, 31

Бронювання за тел: 063 587 19 60

http://vk.com/kinoultrafiolet

Програма фестивалю�дійства 
«Обереги любові � 2013»

Нові часи породжують нові
традиції. В тому числі � хрис�
тиянські. Доказом цього є
традиційне святкування "ди�
тячої Пасхи", яке ось уже
п'ять років поспіль збирає
найменших парафіян храму
Винесення Чесних Древ
Хреста Господнього.

Традиційний спектакль "Пас�
хальний кошик" відбувся нас�
тупного дня після Великодня.

Ролі виконували вихованці мо�
лодшої групи (від 4 до 7 років).
Перевтілившись у своїх героїв,
маленькі актори нагадували
нам, дорослим, які страви і чо�
му святять на Великдень. Ольга
Тимощук розвиває не лише те�
атральні таланти своїх вихо�
ванців, а й займається з ними
ліпленням, писанкарством, ма�
люванням. 

Старша група (8�12 років)
цього року поставила цікаву й
повчальну історію про царя ве�
ликого Риму Тіберія та Марію
Магдалину. Вона принесла в
дар не коштовності чи замор�
ські дива, а звістку про воскре�

сіння Ісуса Христа та… звичай�
не біле яйце, запропонувавши
розгадати таємницю цього ча�
рівного предмета. "Тоді повірю
у воскресіння Ісуса Христа, як
це яйце стане червоним". І змі�
нило воно свій колір, і вигукнув
вражений Тиберій: "Воістину
Ісус Христос Воскрес!". Ось,
виявляється, звідки бере поча�
ток традиція фарбувати на
Пасху яйця. 

Регент церков�
ного хору Олена
Манжелій, від�
криваючи таєм�
ниці театраль�
но�церковного
закулісся, заз�
начила: "Керів�
ник театру –
Світлана Бере�
зіна. Декорації
та костюми ви�
готовляємо са�
мі, а от грають в
наших виставах
не лише діти, а
й дорослі –
батьки наших
маленьких ви�

хованців".
Настоятель храму Винесення

Чесних Древ Хреста Господ�
нього о. Андрій повідомив, що
"свято для найменших наших
парафіян влаштовуємо двічі на
рік – на другий день Різдва і на
другий день Пасхи. Раніше це
були просто маленькі парафія�
ни нашого храму, а зараз це
вже вихованці нашої недільної
школи і нашого прихрамового
театру. А відтак саме тут вони
роблять свої перші кроки до
пізнання Бога і до розуміння
мистецтва".

Радислав Кокодзей, 
фото автора 

«ДИТЯЧА ПАСХА» В ЛІСОВІЙ ЦЕРКВІ
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