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ПРЕЗИДЕНТ  П'ЯТИЙ, ПЕТРО  ПЕРШИЙ,
бо попередники були Леоніди і Віктори
Дострокові вибори прези
дента України відбулися 25
травня в один тур, що стало
виявом сподівань україн
ського народу. Підтвердили
переважну одностайність у
голосуванні і боярчани
(див. підсумкову таблицю
на стор. 2).
2 червня Центральна вибор
ча комісія офіційно оприлюд
нила результати виборів: ЦВК
визнала Петра Олексійовича
Порошенка обраним Прези
дентом України. Як відомо,
Петро Порошенко набрав
більшість голосів виборців 
54,7 %.
3 червня Верховна Рада Ук
раїни призначила інавгурацію
Петра Порошенка на 7 червня.
За відповідну постанову про
голосувало 300 народних де
путатів. У документі сказано:
"Верховна Рада постановляє
провести 7 червня 2014 року о
10:00 у сесійній залі Верховної
Ради урочисте засідання,
присвячене прийняттю прися
ги українському народові но
вообраним Президентом Ук
раїни".
Ще одна визначна подія від
булася 3 червня  Київська
міська територіальна виборча
комісія визнала голову фракції
"УДАР" у Верховній Раді Віта
лія Кличка переможцем за під
сумками позачергових вибо
рів мера Києва 25 травня. Від
повідно до протоколу, Кличко

отримав на виборах
765020
голосів
(56,7 %), тобто біль
ше від половини го
лосів виборців, які
взяли участь у голо
суванні. Боярчани,
звичайно, не голо
сували за мера Киє
ва, але як мешканці
пристоличного Киє
воСвятошинського
району вітають та
кий вибір киян.
4 червня обраний
Президент України
Петро Порошенко
мав зустріч у Вар
шаві з президентом
США Бараком Оба
мою у рамках від
значення 25річчя
проведення перших демокра
тичних виборів у Польщі.
США нададуть українській
армії чергову порцію допомо
ги обсягом у 5 мільйонів дола
рів, цього разу це будуть бро
нежилети і прилади нічного
бачення, а також допоможуть
подолати енергетичну залеж
ність від Росії. Про це заявив
президент США Барак Обама
у Варшаві після зустрічі з об
раним Президентом України
Петром Порошенком.
"Український народ зробив
мудрий вибір",  сказав він піс
ля зустрічі з Порошенком.
Обама був задоволений зус
тріччю з Порошенком: "Я був

глибоко вражений його бачен
ням, яке випливає почасти з
його досвіду як бізнесмена".
Президент США Барак Оба
ма нагадав, що США ніколи не
визнають окупацію Криму Ро
сією, і нагадав, що "часи імпе
рій" залишились давно поза
ду. Він зазначив, що подальша
агресія з боку Росії призведе
до ще більшої ізоляції цієї кра
їни. Обраний український Пре
зидент подякував Заходу за
солідарність.
6 червня, на запрошення
Франції, Петро Порошенко
візьме участь в урочистостях з
нагоди 70річчя висадки со
юзників у Нормандії.

ЗДРАСТУЙ, ЛІТО. ДО ЗУСТРІЧІ, ШКОЛО!
30 травня для всіх боярських
школярів пролунав останній
дзвоник. Добрі привітання та
побажання успіхів від вчителів,
батьків та гостей з особливим
трепетом приймали понад 220
цьогорічних боярських випуск
ників.
Загалом у Київській області
функціонують 734 загальноос
вітні навчальні заклади, серед
них 20 гімназій, 25 ліцеїв, 1 ко
легіум, 27 спецшкіл.
Голова Київської обласної
держадміністрації Володимир
Шандра для участі у святі Ос
таннього дзвоника обрав саме
наш Боярський НВК "Гімназія 
ЗОШ І ст.". В урочистостях та
кож взяли участь голова рай
держадміністрації Сергій Воз

ний та міський голова Тарас
Добрівський.
Під час приві
тання Володи
мир
Шандра
вручив почесні
грамоти та дип
ломи обдаро
ваним учням 
учасникам
всеукраїнських
та
обласних
олімпіад, чле
нам Малої ака
демії наук та
відмінникам
навчання.
Він наголо
сив, що впро
довж
остан
нього часу від
бувається ба
гато важливих
подій у житті
нашої країни.
“Бойовий гопак” виконують вихованці зразкового
Володимир Ми
дитячого хореографічного ансамблю “Сонечко”

колайович висловив сподіван
ня, що цей переломний рік
стане якісно новим етапом в
історії України, коли важливо
подолати корупцію та підписа
ти економічну частину угоди з
ЄС. Україна має стати справді
європейською державою. На
його думку, молодь  майбутнє
країни, має жити за новими
правилами, без криз, без вій
ни, в стабільності.
"Від вас, сьогоднішніх випус
кників, багато що залежить.
Вчіться, розвивайтеся, пра
цюйте над собою і допомагай
те нам будувати нову країну. Я
бажаю вам зробити правиль
ний вибір професії, оскільки
перед вами сьогодні відкриті
всі дороги, але й постають
серйозні виклики дорослого
життя",  звернувся до випус
кників голова Київської облас
ної держадміністрації.

А МИ НАШУ УКРАЇНУ
ЗАХИСТИМО!
До розряду актуальних
можна, безперечно, віднес
ти зустріч, яка відбулася 4
червня у Центрі соціально
психологічної реабілітації
населення у Боярці.
Її організатори: КиєвоСвя
тошинські районна державна
адміністрація, райрада, вій
ськовий комісаріат та Бояр
ська міська рада. У переповне
ній залі зібралися керівники
відповідних рівнів, депутати,
представники громадських ор
ганізацій. Тема жвавої дискусії
є сьогодні для України чи не
найважливішою  "Народ і ар
мія єдині".
Тон безкомпромісній розмо
ві задавав голова РДА Сергій
Возний. Він наголосив, що
покладену на нього державою
відповідальність за проведен
ня призову до армії проводи
тиме неухильно, з дотриман
ням Закону України "Про вій
ськовий обов'язок". Зрозумі
ло, це передбачає непопулярні
заходи: наприклад, пошук при
зовників, які ухиляються від
військової служби, залучення
для цього органів міліції, про
куратури. Переконливі свід
чення надав начальник вій
ськовооблікового столу ви
конкому Боярської міської ра
ди Анатолій Стороженко.
Якщо з 529 призовників на
шого міста належним чином
з'явилися 40 осіб, то маємо
говорити про небезпеку зриву
всієї кампанії. Адже сполохані
наслідками війни, розв'язаної
РФ в Україні, молоді хлопці, а
насамперед їхні батьки боять
ся, що і до їхніх осель може
прийти "вантаж200"  труни із
загиблими.
Подібну ситуацію з призо
вом має Вишневе. Сергій Воз
ний зауважив, що район не
може бути представлений
юнаками переважно із сіл, де
призов відбувається набагато
активніше. На мою особисту
схвильованість про можливу
військову долю моїх онуків від
повів заступник голови РДА
Анатолій
Іскоростенський:
покликаних до армії хлопців
першого року служби не над
силають у гарячі точки.
Для того, щоб народ і армія
були єдині, держава повинна
подбати про забезпечення га
рантій життя військовослуж
бовців. Голова КиєвоСвято
шинської райради Людмила
Шевчук з болем сказала як ма
ти: "Синів важко відправляти,
адже йде війна. Але, дасть Бог,
вона незабаром скінчиться.
Просимо всіх долучитися до
успішного проведення при
зовної кампанії".
Допомога тим, хто перебу
ває на блокпостах на сході, бе
ре участь в АТО, не маючи еле
ментарного спорядження для
самозахисту, викликала жваву
реакцію присутніх. Кожен на
магався вказати на неприпус
тимі факти незахищеності ук
раїнських вояків. Водночас
учасники зустрічі розповідали
про вже надану підтримку. Так,
міський голова Боярки Тарас
Добрівський повідомив про

зібрані і передані на потреби
армії кошти, про що подбали
працівники виконкому, депу
тати міської ради, громадські
організації. Розповів і про осо
бистий телефонний зв'язок з
чотирма боярчанами, які нині
знаходяться на блокпостах
Маріуполя і яким вже направ
лено рації "Кенвуд" та інші за
соби.
Завдання кожного і всіх, на
голосив Сергій Возний, нада
ти ефективну допомогу тим
військовим формуванням, які
дислокуються в КиєвоСвято
шинському районі. Тут йшлося
про батальйони "Київщина",
"Територіальна оборона" та ін
ші, що розміщені у селах Віта
Поштова, Петрівське, у таборі
"Горбовицька Січ".
З надзвичайною увагою
присутні слухали полковника
Євгена Лисенка.
З 6 січня цього року він очо
лив військову частину зв'язку,
дислоковану у Віті Поштовій.
Сам родом із Слов'янська,
полковник боронить Україну
на Київщині, і робить це, слід
наголосити, дуже ефективно 
ремонтує, будує, налагоджує
новітню техніку. Увесь Києво
Святошинський район йому
допомагає, а надто боярська
громада. Навіть до прохідної у
частину боярчани несуть про
дукти, що полковника не тіль
ки дивує, а й викликає щиру
вдячність. "Навколо нашої час
тини багато маєтків, а ось під
тримку маємо від пересічних
боярчан".
Директор Боярської ЗОШ № 1
Катерина Мелашенко підтвер
дила, з яким патріотизмом за
участі і вчителів Боярської гім
назії та священика парафії на
честь ікони Божої Матері "Нео
палима Купина" (УПЦ КП) Мак
сима Кравчука було зібрано
посильну допомогу простих
людей для військових цієї час
тини.
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НАГОРОДЖЕНО АКТИВІСТІВ
САМООБОРОНИ
4 червня 2014 року міський голова
Тарас Добрівський зустрівся з пред
ставниками ГО "Боярська Самооборо
на". Ця організація вже п'ятий місяць
поспіль проводить щоденну просвіт
ницьку та роз'яснювальну роботу се
ред громадян міста щодо можливості
захисту своїх прав та свобод при вирі
шенні питань в органах влади та міс
цевого самоврядування.
Активісти організації спільно з праців
никами РВ МВС України та відділення ДАІ
здійснюють
охорону
громадського порядку в
місті. Саме за таку плід
ну роботу громадську
організацію нагородже
но Подякою міського го
лови.
ГО "Боярська Самоо
борона", головною ме
тою якої є здійснення та
захист прав і свобод
громадян України, була
створена в результаті
самоорганізації свідо
мих жителів Боярки у
лютому 2014 року. У ті
тривожні дні жителі Бо
ярки об'єдналися для
захисту свого рідного міста.
23 лютого з ініціативи "Боярської Само
оборони" відбулося Народне віче та
прийнято міською радою ряд важливих
рішень щодо подальшого функціонування
та розвитку нашого міста. Одне із таких
рішень  заборона продажу алкогольних
напоїв на території м. Боярки з 23:00 до

ШКІЛЬНІ ТАБОРИ
ПРАЦЮВАТИМУТЬ!
Спресоване в часі наше життя
призводить до проведення поза
чергових сесій, які ухвалюють
термінові рішення. 28 травня та
ким стало питання "Про внесен
ня змін до рішення позачергової
41 сесії Боярської міської ради VІ
скликання від 24.01.2014 року №
41/1889 "Про затвердження
міського бюджету на 2014 рік".
Отже, 46 позачергова відбулася
у приміщенні Боярської міської ра
ди. Головуючий на сесії міський го
лова Тарас Добрівський повідо
мив, що 2 червня мають відкрити
ся шкільні табори у ЗОШ № 1, № 2,
№ 3, № 4. Гімназія і ЗОШ № 5 залу
чені до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання, а тому
від утворення таборів звільнені.
Що буде з цими учнівськими ко
лективами?  питання залишаєть
ся без відповіді. Щоб забезпечити
фінансування таборів, потрібні
кошти. Ось сесія і взялася за пере
розподіл бюджету, що успішно й
здійснила. Сотні боярських школя
рів на канікули матимуть двотиж
невий притулок на радість бать
кам, які заклопотані літнім відпо
чинком дітей. Доповідач з цього
питання перший заступник місько
го голови Валерій Скочко і буде
контролювати виконання даного
рішення.
Затвердили на позачерговій се
сії і введення до складу виконкому
секретаря ради Ярослава Яника.
Тарас Добрівський на підтвер
дження ефективності позачерго
вих засідань депутатів повідомив,
що на вул. Сєдова завезено техні
ку, аби здійснити ремонт дороги,
кошти на який ухвалили на попе
редній позачерговій. Тепер не тіль
ки мешканці міста вдовольняти
муться якісним дорожнім покрит
тям, але й учнівськопедагогічний
колектив Боярського НВК "Гімна
зія  ЗОШ І ст."
Ніна Харчук,
депутат Боярської міської ради

08:00. За його виконанням і досі стежать
представники ГО "Боярська Самооборо
на".
Також сесією Боярської міської ради
підтримано ініціативи ГО "Боярська Са
мооборона" щодо перейменування ву
лиць та площ міста, а також щодо споруд
ження міжконфесійної каплиці на честь
невинно вбитих на Майдані українських
новомучеників.
Члени ГО "Боярська Самооборона" за
кликають до співпраці: зробимо наше

місто чистим, наведемо лад у органах
влади, разом з громадою Боярки побуду
ємо світле та мирне майбутнє для наших
дітей.
Для допомоги жителям міста працює
цілодобова гаряча лінія: (063) 7812368.

БОЯРСЬКИХ ВОЯКІВ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ РАЦІЯМИ
Силах України і перебувають у Маріупо
лі.
Низький рівень технічного забезпечення
спонукав хлопців попросити допомоги.
На прохання, озвучене міським головою
Тарасом Добрівським, відгукнулися депу
тати Боярської міської ради та виконавчий
комітет. Було зібрано кошти, на які для воя
ківбоярчан придбано 4 радіостанції Ken
wood TK2000 з гарнітурою.
За словами секретаря Боярської міської
ради Ярослава Яника, вже 3 червня це об
ладнання було доставлено до Маріуполя.
Вояки з вдячністю прийняли подарунки і
були дуже задоволені.

До міського голови Тараса Добрів
ського звернулися 4 боярчанина, які з
березня 2014 року служать у Збройних

6 червня 2014 року

ВИБОРИ2014 У ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ
Явка виборців склала 67,3 відсот
ка. Це доволі високий показник, що
свідчить про високу активність ви
борців. Якщо говорити про конкретні
виборчі дільниці (ВД), найнижчий
показник явки  62,4 відсотка (ВД №
320565  Навчальновиробничий
комбінат).
Серед лідерів: ВД № 320568 у ЗОШ
№1, де проголосувало 74 %; ВД №
320572 у ДЮСШ, де проголосувало 72,6
відсотка; ВД № 320563 у сільгосптехні
кумі  71,6 % та ВД № 320570 в ЦТМ

"Оберіг"  70,4 відсотка.
На двох новостворених звичайних ви
борчих дільницях показник нижчий, ніж
на інших дільницях: ВД № 321404 (ЗОШ
№ 5)  62,5 %; ВД № 321403 (НВК "Гім
назія  ЗОШ І ст.)  64,7 відсотка.
Переважна більшість боярчан  12191
особа  віддала перевагу Петру Поро
шенку. Його підтримало 62,78 відсотка
виборців.
Другою стала Юлія Тимошенко  8,7 %
голосів.
Практично не поступається їй Олег

Ляшко, за якого проголосувало 8,02
відсотка боярчан. За Анатолія Гриценка
проголосувало 5,3 % виборців, за Сер
гія Тігіпка  2,49 %.
Олег Тягнибок та Дмитро Ярош  наб
рали по 1,14 відсотка голосів.
Менше 1 відсотка набрали: Ю. А. Бой
ко, А. В. Гріненко, М. М. Добкін, О. І.
Клименко, В. І. Коновалюк, Р. Р. Кузьмін,
В. С. Куйбіда, М. Г. Маломуж, В. Г. Сара
нов, П. М. Симоненко, В. П. Цушко, З. Н.
Шкіряк.

КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:
З 21 травня 2014 року:
 згідно із заявками мешканців
квартир до аварійнодиспетчер
ської служби виконано 56 сантехніч
них робіт та 23 з електропостачання;
 відповідно із заходами по підго
товці до опалювального сезону
20142015 рр. проведено ревізію
засувок опалення у 9 житлових бу
динках; замінено стояк опалення по
вул. Волгоградській,20; частково за
мінено стояк каналізації по вул. Сє
дова,13; продовжуються роботи що
до очищення котлів котелень "Кос
мос" та по вул. 40 років Жовтня, 49;
 за дорученням міського голови
Тараса Добрівського проведено ре
монт мережі освітлення у квартирі
ветерана по вул. Білогородській, 45,
кв. 177;
 продовжується прибирання го
рищ, підвалів у житлових будинках
згідно з графіком, проводиться по
кіс трави на прибудинкових терито
ріях;
 за дорученням міського голови
проведено роботи щодо відновлен
ня електрозабезпечення системи
поливу на стадіоні "Зеніт", затрати
на матеріали склали близько 2 тис.
грн.
Працівниками дільниці благо
устрою:
 впорядковано стелу на в'їзді в
місто по вул. Магістральній;
 пофарбовано зупинку громад
ського транспорту по вул. 50 років
Жовтня;
 відбувається скошування трави у
зелених зонах по вул. Молодіжній,
50 років Жовтня, Білогородській;
 На центральній клумбі по вул. Бі
логородській висаджено саджанці;
 проведено асфальтування по
вул. Садовій за кошти перевізників
маршрутів № 720, № 368, № 369;
 підготовлено до асфальтування
ділянку по вул. Магістральній;
 зрізано 4 аварійних дерева, кро
новано 6 дерев.
Робота з боржниками триває:
 у травні 2014 р. оплата мешкан
цями за житловокомунальні послу
ги вкрай незадовільна за адресами:
вул. Вокзальна, 12  52 %; вул. Шев
ченка, 84  53 %; вул. Білогородська,
51 (прибудова)  56 %; вул. Пастер
нака, 68  58 %; вул. Пастернака, 78 
65 %; вул. Франка, 102  59 %;
 укладено 116 договорів на вивіз
ТПВ з мешканцями приватного сек
тора;
 рознесено 245 попереджень що
до заборгованості за комунальні
послуги;
 задоволено 5 судових наказів
про стягнення заборгованості на су
му 50619,50 грн.
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!
З метою покращення обслугову
вання в мікрорайоні по вул. Маяков
ськогоПастернакаЩорса та запо
бігання утворення стихійних звалищ
в місті Боярка, адміністрація КП
"БГВУЖКГ" інформує про графік ви
везення твердих побутових відходів
автотранспортом:
Маяковського, 41
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Б. Хмельницького,
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дільниця

Тимошенко Ю.В.
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Актуально

6 червня 2014 року

ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРОЕКТУ НОВОЇ ШКОЛИ

А МИ НАШУ УКРАЇНУ ЗАХИСТИМО!
1 стор.

рахована на 250 учнів.
Батьки з ентузіазмом
сприйняли презентацію
та коментар міського го
лови Тараса Добрівсько
го про роботу над роз
робкою проекту, яка
включала виконання ря
ду вимог. Зокрема забез
печення майбутньої бу
дівлі школи каналізацією.
Про каналізування іс
торичної частини міста
цього дня була особлива
розмова. Присутній на
чальник КП "БояркаВо
доканал" Микола Дави
денко повідомив, що під
приємство має технічну
можливість підключати
до новозбудованого ко
лектора усіх бажаючих.
Головний інженер під
приємства Іван Моска
люк додав, що ці жителі
міста мають створити ко
оперативи і вже після
цього долучатися до реа
лізації проекту.
Міський голова Тарас
Добрівський наголосив,
що бажано одночасно з
підключенням каналізації
робити заміну труб во
допроводу, адже за три
валий час експлуатації
вони вже дуже зношені.
Принагідно присутні
порушили ще чимало
важливих питань. Зокре
ма, батьки звернулися до
міського голови з про
ханням змусити автопе
ревізників задля безпеки
дітей здійснювати зупин
ки у чітко визначених міс
цях.

Полковник Євген Лисен
ко заявив: "Грошей нам не
потрібно. Потрібні конкрет
ні речі, що нададуть нам
можливість вірно служити
Україні, а ще  створити мо
більну бригаду".
Військова агресія путін
ської Росії в Криму та нео
голошена війна в Донецькій
та Луганській областях
згуртувала патріотичні си
ли України. Максимальна
мобілізація Збройних Сил
України та Національної
Гвардії спонукали Києво
Святошинський район до
лучитися до всеукраїнської
акції "Народ і
армія єдині". Го
лова
робочої
групи, створе
ної для прове
дення акції, де
путат районної
ради Юрій Гел
бутівський роз
повів про діяль
ність комісії, іс
нуючі пробле
ми. Звичайно,
багато питань
упираються в
кошти. Їх могли
б надати під
приємці району,
з якими плану
ється
окрема
розмова.
Сергій Возний
сподівається,
що це буде діа
лог, який принесе обопільні ре
зультати.
Акція "Народ і армія єдині" по
требує повсюдної реклами, аби
люди не тільки знали про її про

ПІКЕТУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ ТРАСИ БУЛО ВИМУШЕНИМ
29 травня впродовж півгодини
з 18:00 до 18:30 Одеську трасу
поблизу Боярського коледжу
екології та природних ресурсів
було перекрито пікетувальника
ми. Ще майже півгодини рух по
дорозі був обмежений.
"Пробка" на дорозі у годину пік
розтягнулася приблизно на сім кі
лометрів у обох напрямках.
У такий спосіб жителі мікрорайо
ну Сільгосптехнікум, студенти і ко
лектив Боярського коледжу еколо
гії і природних ресурсів протесту
вали з приводу недобудованого
мосту через Одеську трасу в райо
ні Південного кладовища.
У цьому місці впродовж остан
нього часу загинуло вже чотири
людини, троє  молоді люди.
Начальник УДАІ в Київській облас
ті Микола Горбонос та начальник Києво
Святошинського РВ МВСУ Дмитро Ценов
приїхали до протестувальників і зустріли
ся з розгніваними жителями Боярки.
"Я прибув сюди, щоб допомогти вирі
шити проблему, оскільки безпосередньо
не можу це зробити",  пояснював очіль
ник ДАІ області Микола Горбонос. На
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28 травня у Боярській
ЗОШ № 1 відбулися за
гальні батьківські збо
ри. Серед низки тради
ційних питань про успі
хи учнів та школи бать
ки з цікавістю заслуха
ли звіт директора шко
ли Катерини Мелашен
ко. Та все ж централь
ною подією зборів став
виступ особливого гос
тя  міського голови
Боярки Тараса Добрів
ського та презентація
проекту нової школи.
Його розробили та
презентували присут
нім проектанти фірми
"Аріс" Каріна Вітерська
та Едуард Устьянцев.
За словами проектан
тів, нова школа розрахо
вана на прийом 650720
учнів і матиме усе необ
хідне для організації якіс
ного навчальновиховно
го процесу. Великі актова
та спортивна зали, класи
та рекреаційні зони,
їдальня, санвузли, окре
мий блок для молодшої
школи, буде збережено
усі спортивні споруди. В
приміщенні старої школи
хочуть відкрити дитячий
садок. У результаті істо
рична частина міста от
римає надсучасний нав
чальний заклад  НВО
"ЗОШ  дитячий садок".
Попередня вартість буді
вельних робіт складати
ме 55 млн. грн., а вар
тість проекту  1 млн. грн.
Нині в Боярській ЗОШ
№ 1 навчається 511 дітей
за умови, що школа роз
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підтвердження своїх слів він з'ясував,
хто відповідальний за будівництво мосту
і веде ремонт дороги. Микола Микола
йович також повідомив, що "винуватці"
вже наступного дня на вимогу громади
пообіцяли взятися за завершення робіт.
Фото Олександра Підручного

зрадників України. Слід її лікві
дувати, а натомість розмістити
патріотичні гасла".
Зрозуміло, тематика зустрічі
була складною, з болем у серці і
часто зі сльозами на очах, але
вкрай актуальна і потрібна укра
їнським громадянам.
Повідомляємо номер теле
фону голови робочої комісії з
проведення всеукраїнської
акції "Народ і армія єдині"
Гелбутівського Юрія Степа
новича: (050) 3115331.

ведення, а й могли конкретно
звертатися з пропозиціями. Де
путат Боярської міської ради
Олександр Боднюк зауважив:
"По району висить чимало заста
рілої реклами, в тому числі і

Ніна Харчук,
депутат Боярської
міської ради,
заслужений журналіст
України,
відповідальний секретар
журналу "Всесвіт",
фото Олександра Підручного

ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО
КЕРІВНИКА ВІДДІЛЕННЯ ДАІ
Жовтоног Сергій Михайлович
народився 12.01.1965 року у
смт Немішаєво Бородянського
району Київської області.
Трудову діяльність розпочав ін
спектором з дізнання Бородянсько
го РВ МВС України у Київській об
ласті; працював інспектором з кар
ного розшуку; інженером організа
ції дорожнього руху, начальником
відділення ДАІ Бородянського ра
йону.
Обіймав посаду старшого дер
жавного автоінспектора 9го міжра
йонного відділу по обслуговуванню
Бучі, Ірпеня, Макарівського та Бо
родянського районів.
Очолював відділення ДАІ Іванків
ського району.
Останнє місце роботи  начальник
ВДАІ по обслуговуванню Бородян
ського району.
Нині  підполковник міліції началь
ник ВДАІ КиєвоСвятошинського
району підпорядкованого УДАІ ГУ
МВС України у Київській області.

08150, м. Боярка,
вул. Вокзальна, 75/30
тел.: (044) 4063616
Прийм. дні:
Вівторок
з 09:00 до 13:00
Четвер
з 14:00 до 17:00
Субота
з 09:00 до 13:00

ОГОЛОШЕННЯ

ФОТО ф а к т

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Петропавлівська, 11;
email: kv@dmsu.gov.ua, тел.: (044) 4684164)

Навчальний рік не лише для учнів Бо
ярської гімназії, але й для всіх жителів
Боярки завершився приємним сюрпри
зом. Напередодні останнього дзвоника
зусиллями працівників компанії "Рем
шляхбуд" було завершено реконструк
цію ділянки дороги по вулиці Сєдова.

Нагадаємо, що того року вже було за
мінено бордюри та покладено тротуарну
плитку біля гімназії.
А новий асфальт по вулиці Сєдова 
швидше приємний виняток у час ката
строфічної відсутності коштів для ремон
ту доріг.

Оголошує конкурс на заміщен
ня вакантної посади державного
службовця:
провідний спеціаліст КиєвоСвя
тошинського районного відділу
Основні вимоги до кандидатів:
освіта вища відповідного професій
ного спрямування за освітньоква
ліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра; стаж роботи за фахом для
керівників не менше 5 років, стаж
роботи за фахом для головних спе
ціалістів не менше 3 років, доскона
ле володіння державною мовою та
комп'ютерною технікою.
Перелік документів, які потріб
но подати: заяву, особову картку
(форма П2ДС) з відповідними до

датками, копії документів про осві
ту, підвищення кваліфікації, присво
єння наукового ступеня або вченого
звання, відомості про майно, дохо
ди, витрати, зобов'язання фінансо
вого характеру, в тому числі за кор
доном, наявність у себе та близьких
осіб корпоративних прав, дві фото
картки розміром 4х6 см, копію пас
порта громадянина України, медич
ну довідку про стан здоров'я (фор
ма 133о).
Подавати протягом 30 календар
них днів із дня публікації оголошен
ня за адресою: 04073, м. Київ,
вул. Петропавлівська, 11,
тел.(044) 4684164.
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"НАРОДНА ФІЛАРМОНІЯ"
ЗАВІТАЛА ДО МАЛЮКІВ

Найменших сиріток та дітей, позбав
лених батьківського піклування, у День
захисту дітей відвідали представники
мистецької формації "Народна філар
монія"  координатор проекту співачка
Руслана Лоцман та настоятель Свято
Покровської парафії м. Боярка отець
Димитрій Присяжний зі своєю роди
ною. Нагадаємо, що саме отець
Дмитро здійснював духовну опіку під
час більшості поїздок до українських
військовослужбовців.
Вихованці Київського обласного спеціа
лізованого будинку дитини радо зустріли
гостей. Адже крім пісень та веселих забав
гості подарували малечі іграшки, книжки
розмальовки тощо.

Донечка отця Димитрія Надійка Присяж
на вручила діткам освячені проскурки.
Священик благословив малят образками,
натільними хрестиками та помастив кож
ного святим єлеєм.
Неповторна атмосфера спілкування ста
ла справжнім подарунком швидше для до
рослих. А щирі дитячі посмішки  дорого
цінною платою за увагу. Адже саме від до
рослих людей залежить, наскільки щасли
вими почуваються діти у нашому суспільс
тві.
До речі, наступного дня митці "Народної
філармонії" влаштували відвідиниконцер
ти у дитячих будинках Київщини і, зокре
ма, в "Отчому домі" села Петрівське.

6 червня 2014 року

КРОК ЗА КРОКОМ
ДО ВІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
30 травня вихованці старших
груп ДНЗ "Спадкоємець" одер
жали дипломи про закінчення
курсу християнської етики па
рафії на честь Святого Велико
мученика та Цілителя Панте
леймона. За ці труди священи
ки ієрей Костянтин та ієрей
Андрій Дворові, благословили
учнів.

но, доброзло, чеснонечесно.
Священики Костянтин та Андрій
дбають про формування націо
нальної свідомості, виховання лю
бові до рідної землі, народу, роди
ни, ближнього.
На мою думку, саме християн
ська педагогіка дозволяє крок за
кроком формувати гармонійну та
високоморальну особистість. І та

За рік навчання діти дізналися
про вічні цінності: доброта, прав
да, любов, чесність, гідність, кра
са, мудрість, справедливість та ін.
Саме на них ґрунтується розумін
ня понять правильнонеправиль

ке виховання слід розпочинати
якомога раніше.
Віра Дарага,
завідувач ДНЗ "Спадкоємець"

УЧАСТЬ  ЦЕ І Є ПЕРЕМОГА

ЩАСЛИВІ МАЛЯТА ЗРОСТАЮТЬ У ЛЮБОВІ

Турбота про підростаюче покоління 
справа не одного дня. Саме тому День
захисту дітей, який відзначає вся сві
това спільнота, змушує замислитись
над питанням забезпечення права ди
тини рости вільно й гідно. Ми старає
мося захистити дитину від жорстокос
ті, а також дати їй можливість розвива
тися та бути особистістю. Усе, що ми
даємо дитині сьогодні, позначиться на
її майбутньому.
Цього дня в ДНЗ  ЦРД "Джерельце" від
булися загальні заходи. Під час огляду те
матичної виставки поособливому прозву

чала тема миру, яка посіяла в
душі кожної дитини патріотич
ні почуття. У галаконцерті
"Світ дитинства" було показа
но кращі номери з наших свят.
Діти захоплено малювали на
асфальті, ділячись своїми мрі
ями.
Здорові, радісні та щасливі,
дружні, емоційно піднесені
дошкільнята брали участь у
спортивних заходах: "Веселі
старти" та естафетах. Зустріч
з казкою із щасливим кінцем
відбулася в дітей молодшого
дошкільного віку. Потім були сюрпризні
моменти з подарунками.
Закінчився день бесідами з батьками
про щастя їх дітей та мрії бачити своїх рід
них щасливими щодня.
Конституція України закріпила права
кожного на вільний розвиток особистості і
тут особливі пріоритети за дитинством.
Про це ми пам'ятаємо повсякчас, бо ре
алізувати право дитини на щастя  наш
людський та професійний обов'язок.
Отже, житимемо й працюватимемо нев
томно з думкою про прийдешнє, з думкою
про Дитинство.

ШКОЛА КЛИЧЕ НАС

Нелегко прощатися з вихованцями,
які за роки перебування у дитячому
садку стали такими близькими і рідни
ми. Що чекає на них? Чи готові вони до
навчання у школі? Цими питаннями пе
реймаються і педагоги, і батьки.
Особливо хвилюються вихователі, які
вперше проводжають дошкільнят до шко
ли: Л. Гасюк, Ю. Чичикало, А. Галицька, а
також досвідчений вихователь І. Копил,
яка вже десятки разів проводжала малечу
до школи.
Деякі батьки займаються зі своїми діть
ми з ранку до ночі так, що дитині ніколи й

погратися. Вчать дитину
рахувати, читати, але, готу
ючи дитину до школи, упус
кають науку життя. Тому
завжди слід уникати край
нощів.
Що, власне, означає "го
товність дитини до школи",
яка спричиняє стільки кло
потів педагогам та бать
кам? На це питання ми шу
кали відповіді впродовж
усіх років перебування ди
тини в ДНЗ.
Своїм досвідом роботи
педагоги "Джерельця" ді
лилися з колегами району
та своєї дошкільної устано
ви, зокрема, питаннями використання ін
новаційних технологій та формування
компетентності.
Проведена робота не вичерпує всіх ас
пектів проблеми. Подальше її вивчення
сприятиме пошуку нових педагогічних тех
нологій, спрямованих на тісний контакт
між ДНЗ та школою, щоб наші діти і батьки
чекали 1 вересня не з тривогою, а з радіс
тю і впевненістю.
Надія Вакуленко,
вихователь  методист
ДНЗ  ЦРД "Джерельце"

1 червня 2014 року Боярський
туристичний клуб "Іскра" провів
дитячі велоперегони для дітей
віком від 2 до 15 років. Цього ро
ку найактивнішими виявилися
дітлахи 68 років, а загалом у
змаганнях взяли участь 118 ве
лосипедистів.
Несприятлива погода напере
додні та у день змагань не налякала
ні учасників, ні шалену групу під
тримки  мам і татусів. Тож органі
затори щиро вітають переможців,
хоча переможених цього року і не
було!
Не обійшлося без незапланова

них несподіванок. Учасники заїзду
віком 4 роки звернулися до оргко
мітету з проханням замінити їм тра
су на більш складну, бо вони "вже
дорослі"! Ми дуже пишаємося на
шими такими "дорослими малюка
ми" та бажаємо їм спортивних пе
ремог!
Боярський туристичний клуб "Іск
ра" висловлює подяку за допомогу
в проведенні велоперегонів Анато
лію
Матейку,
ТОВ
"ДАНОН",
"Оріфлейм", "Ride My Bike", мережі
магазинів "Velo Online.com" та ін.
Юлія Апостолова

6 червня 2014 року

Наше майбутнє

ВИПУСКНИЙ ТАНЕЦЬ ДОШКІЛЬНЯТ
На перший у своєму житті випускний бал ді
ти прийшли урочисті та схвильовані. 31 трав
ня майже сто дівчаток і хлопчиків  цьогоріч
них випускників ДНЗ "Спадкоємець"  зали
шили стіни рідного дитячого садочка. Артис
ти театру "Колоритми" допомогли створити
посправжньому святковий настрій виставою
"Мері Попінс, до побачення".
Головні героїні Мері Поппінс та міс Ендрю на
власні очі переконалися, якими талановитими та
здібними стали випускники за час перебування у
"Спадкоємці": вони декламували вірші, співали
пісні, танцювали. Зворушливими були прощаль
ний танок доньок з татами та синочків з мамами,
а також привітання завідуючої Віри Дараги, бать
ків та гостей. Звучали напутні слова майбутнім
першокласникам і побажання щасливого шкіль
ного життя.
Від імені усього колективу дитячого садка зичи
мо нашим випускникам міцного здоров'я, відмін
них успіхів у навчанні, мирного неба.

¡ÓˇÍ‡
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ПРИВІТ, ЛІТЕЧКО, ТЕПЛО
ТА СОНЕЧКО!
Саме такими слова
ми розпочалася робо
та пришкільного табо
рі "Веселка" у ЗОШ №
1. Ігрові кімнати, кіно
зал, дитячий майдан
чик  у повному розпо
рядженні дітей.
Табірна зміна поча

хологореабілітаційного
центрів, походи до Бо
ярського краєзнавчого
музею, перегляд кіно
та мультфільмів, відві
дання міської бібліоте
ки.
Діти візьмуть участь у
конкурсах: "Школа має

лась урочистою ліній
кою. Далі на дітей чека
ла розважальна програ
ма. Вихователі попе
редньо опрацювали та
узгодили плани, проду
мали кожен день дитя
чого відпочинку. Зокре
ма, передбачено ряд
екскурсій до еколого
натуралістичного, пси

талант", "Веселий екс
прес", "Караоке на май
дані", а також "Зірниця",
до участі у якій має до
лучитися військова час
тина з Віти Поштової.
У таборі відпочиває 87
дітей. Ними опікуються
22 спеціалісти. Началь
ник табору "Веселка" 
О. Сивенко.

ФОТО ф а к т
Початок літа 2 чер
вня для вихованців та
колективу ДНЗ "Спад
коємець" ознамену
вався святковим за
ходом за участю ар
тистів цирку. Атмос
фера радості та щас
тя спонукала дітей
щиро веселитися спі
вати й танцювати. Ді
ти залишилися дуже
задоволені. До того ж
на завершення свята
вони отримали со
лодкі подарунки.
Тетяна Вишневська,
вихователь
методист
ДНЗ “Спадкоємець”

ДІТИ  НАШ НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ,
НАША РАДІСТЬ І НАШЕ МАЙБУТНЄ
Щороку, в перший день літа відзначається Між
народний день захисту дітей  свято радості та
одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачи
ти здійснення своїх мрій і сподівань, прагнемо,
щоб вони росли здоровими та радісними, пиша
лися своєю родиною та рідним краєм.
Цього дня навіть погода посміхнулась яскравим
сонцем, щоб вихованці КиєвоСвятошинського ра
йонного центру творчості молоді "Оберіг" разом із
своїми педагогами взяли участь в мистецькій акції
"День дитячої творчості" в музеї національної архітек
тури та побуту с. Пирогово. Серед учасників свята 
колективи з Києва, Львова, Житомира, Білої Церква
та Василькова.

Виставку дитячих робіт з "Оберегу" представляли:
зразкова студія образотворчого мистецтва "Звичайне
диво" (кер. Тетяна Поліщук), зразкова студія "Фітоди
зайн" (кер. Людмила Єріна), студія "Художня вишивка"
(кер. Емілія Кулініч та Світлана Іванькова), студія "Руко
ділля" (кер. Олена Приходько), майстерня "Майстер"
(кер. Наталія Гоменюк), студія "Художні вироби з глини"
(кер. Ольга Василенко), студія "Сувенірна іграшка та
прикраси" (кер. Анастасія Сухаренко), студія "Намис

тинка" (кер. Людмила Біла) та студія "Сувенір" (кер. Те
тяна Седлецька).
Творчі здобутки студій декоративноужиткового та
образотворчого мистецтва "Оберегу" здобули високу
оцінку, за що заклад нагороджений дипломом ІІІ сту
пеня.
Справжньою окрасою святкового дійства стала кон
цертна програма вихованців народної студії естрад
нонародного співу "Перлина" під керівництвом Окса
ни Нурищенко, народної студії бального танцю "Рит
ми" (кер. Ольга Зарицка) та зразкового хореографіч
ного ансамблю "Сонечко" (кер. Галина Лебіга та Анд
рій Дворак).
Маленькі артисти вразили глядачів своїми яскрави

ми виступами. Стомлені та щасливі, діти поверталися
додому, адже день був дуже насиченим. Цим заходом
закінчився ще один навчальний рік, педагоги відпус
кають вихованців на літні канікули, аби ті набралися
сил, оздоровилися і у новому навчальному році ще з
більшим завзяттям повернутися до натхненної, твор
чої праці.
Тетяна Скочко

ПОДОРОЖ СТЕЖКАМИ
ДОБРА ТА КРАСИ
Дошкільне дитинс
тво вважається "зо
лотим віком" у ста
новленні людини. Ду
же важливо макси
мально використати
його, щоб закласти
надійне підґрунтя для
формування фунда
ментальних рис ха
рактеру особистості,
яка розвивається.
Які людські цінності
треба прищепити дити
ні змалку? Як батьки
повинні будувати свої
стосунки з дітьми, щоб
сприяти гармонійному
розвиткові малюків? На
ці надважливі питання в
ДНЗ  ЦРД "Джерель
це" батькам давала від
повідь вихователь Світ
лана Соляник, досвід
чений фахівець, яка

шують завдання, став
лять проблемні питання
та шукають на них від
повіді.
Присутні за занятті
батьки: О. С. Геращен
ко, В. В. Рибальченко,
О. О. Салівон, І. А. Сідо
ренко, С. І. Смолянюк,
Л. М. Ставенко, Є. І. Да
біжа мали можливість
подивитися і зрозуміти
як у дитячі душі засіва
ються зернята віри в
добро, красу, і на цьому
ґрунті дитина розвива
ється,
виховується,
вчиться жити.
По закінченню занят
тя діти з радістю відпо
віли, що їм дуже сподо
балося
мандрувати
стежками добра й кра
си, а Світлана Сергіївна
впродовж заняття зігрі

приділяє значну увагу
моральноетичному ви
хованню у дошкільнят.
Присутні батьки на
підсумковому занятті
мали змогу побачити
рівень розвитку дітей.
Світлана Сергіївна,
орієнтуючись на вічні
цінності, з творчим під
ходом до побудови за
няття
реалізовувала
принцип
ціннісного
розвитку кожної дити
ни. В основу проведе
ного з дітьми заняття
було покладено педа
гогічну спадщину В. Су
хомлинського.
Май
стерклас вихователя
продемонстрував бать
кам, як діти в грі вирі

вала їх теплими, добри
ми словами та вірою в
те, що вони виростуть
щасливими, розумни
ми.
Вихователь за допо
могою виразних слів,
інтонацій, жестів запа
лила зустрічний вогник
в дитячих серцях.
Слова подяки від
батьків прозвучали як
висока оцінка профе
сійної діяльності вихо
вателя ДНЗ Світлани
Соляник. Адже співпра
ця педагога і сім'ї  це
запорука успіху в реалі
зації спільної мети.
Батьки групи № 10,
ДНЗ  ЦРД "Джерельце"
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Погода
06:05 Гумористичний
клуб "Золотий гусак"
07:00 Погода
07:10 Х/ф "Одруження"
08:50, 09:00 Погода
09:15 Хто в домі хазяїн?
10:05 Погода
10:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
11:45 Погода
12:15 Телевистава "Ой,
не ходи, Грицю, та й на
вечорниці..." (1)
13:55 Вікно в Америку
14:15 Чемпіонат світу з
футболу2014. Щоденник
FIFA
14:50 Д/ф "Сімдесятни
ки. Володимир Денисен
ко"
15:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
17:10 Погода
17:25 Х/ф "Сеул"
19:20 Погода
19:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
20:25 Європа співає
21:00 Підсумки дня
21:40 Європа співає
22:55 Трійка, Кено, Се
кунда удачі
23:00 Погода
23:10 Концертна програ
ма "Українаєдина!"
01:20 ТелеАкадемія

“1+1”
06:00 Х/ф "Суєта суєт"
07:15 Х/ф "Вокзал для
двох"
10:10 "ТСНТиждень"
11:30 Х/ф "Любов на
мільйон"
19:30 ТСН
20:10 Х/ф "Буде світлим
день"
00:10 Х/ф "Гудзонський
яструб"

ІНТЕР
05:25 Х/ф "Ведмежа шку
ра"
07:00 Новини
07:15 "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
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Сліпий розра
хунок"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Сліпий розра
хунок"
14:00 Новини
14:20 Т/с "Сліпий розра
хунок"
14:35 "Сімейний суд"

15:25 "Чекай на мене"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Купрін. Яма"
23:45 Т/с "Скандал2"
00:40 Х/ф "Останній за
мок"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
07:15 М/с "Вперед, Діє
го, вперед!" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс:
школа чарівниць" (1)
10:55 М/ф "Анастасія" (1)
12:35 Віталька
15:00 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
17:45 Т/с "Два батька і
два сина" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)

20:25 Т/с "Два батька і
два сина" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с "Світлофор" (2)
23:55 Дурнєв+1
00:20 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
05:30 Служба розшуку ді
тей
05:35 Світанок
06:40 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
07:35 Факти тижня з Ок
саною Соколовою (пов
тор)
09:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з К. Стогні
єм
10:10 Х/ф "Астерікс і
Обелікс проти Цезаря"
12:25 Х/ф "Астерікс і
Обелікс: місія Клеопатра"
14:30 Х/ф "Астерікс на
Олімпійських іграх"
16:40 Х/ф "Астерікс і
Обелікс у Британії"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
20:20 Х/ф "Маска"
22:10 Х/ф "Син Маски"
00:05 Х/ф "Краще не чі
пати Зохана" (2)

СТБ
06:05 "У пошуках істини.
Тризуб княгині Ольги"
06:45 "Усе буде добре!"
08:40 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:55 Х/ф "Пригоди Шер
лока Холмса і доктора
Ватсона"(1)
13:45 "Слідство ведуть
екстрасенси"
14:40 "Битва екстрасен
сів"
16:05 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:55 Т/с "Метод Фрей
да"(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Вагітна у 16"
23:30 "Донькиматері"
00:25 "Один за всіх"

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Kіds' Tіme
05:45 М/с "Роги та копи
та"
06:10 Х/ф "Викрадення
батька"
07:40 Х/ф "Відьмиблиз
нючки2"
09:10 Х/ф "Чарівники з
Вейверлі"

11:10 Х/ф "Кільце драко
на"
13:05 Х/ф "Залізний ли
цар"
15:40 Х/ф "Робін Гуд 
принц злодіїв"
18:20 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор
22:50 Ревізор постшоу
00:15 ПеданПритула
шоу

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
08:30 М/с "Смішарики"
09:00 Х/ф "Алмазний
пес"
11:00 Х/ф "Перший ли
цар при дворі короля Ар
тура"
12:45 Х/ф "Перший ли
цар при дворі Аладіна"
14:20 "КВК"
16:50 Х/ф "Голий пістолет
33 1/3"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Тисяча слів"
(2)
23:45 Х/ф "Дівчина мого
найкращого друга" (3)
01:25 Х/ф "Джуно" (2)

6 червня 2014 року
04:50 Т/с "Людина війни"
07:50 "Правда життя.
Професія  рефері"
08:20 Х/ф "Не вкради"
10:05 Х/ф "Навіть не ду
май!" (1)
11:35 Т/с "Я йому вірю"
15:15 Т/с "Павутиння  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Наказано зни
щити. Операція "Китай
ська скринька" (1)
23:00 Х/ф "З любов'ю із
пекла" (3)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас
 9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:30 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Берег надії" (1)
11:10 Х/ф "Копи з Пере
топа" (1)
13:00 Т/с "Слід" (1)
16:15 Т/с "Врятувати бо
са" (1)
19:00 Події
19:40 Т/с "Врятувати бо
са" (1)
21:00 Т/с "Королева гри"
(1)
23:00 Х/ф "Перевізник3"
(2)
01:00 Т/с "Право на прав
ду" (1)

НТН
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 Від першої особи
06:45 Країна on lіne
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Паспортний сервіс
08:25 М/ф
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
10:00 Контрольна робота
10:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
11:55 Погода
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Т/с "Подорож"
13:35 Погода
13:40 Віра. Надія. Любов
14:30 Погода
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:30 Шлях до Чемпіонату сві
ту FIFA2014. Бразилія
16:25 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час Ч
19:00 Про головне
19:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

“1+1”
06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00, 10:35 М/ф "Алладін"
11:00 "Шість кадрів"
11:15, 12:15 "Сімейні мелод
рами  3"
13:15 Т/с "Величне століття.
Роксолана  2"
15:40 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
19:30 ТСН
20:30 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Я більше не боюся"
22:10 "Міняю жінку  9"
23:40 ТСН
00:05 Т/с "Атлантида"

ІНТЕР
05:15 Т/с "Купрін. Яма"
07:00 Новини
07:15 "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
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Повернення Мухта
ра2"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця

спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Купрін. Яма"
22:40 Т/с "Купрін. У пітьмі"
23:45 Т/с "Скандал2"
00:40 Х/ф "Ігри патріотів" (2)

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: школа
чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:10 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс: школа
чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с "Маленькі таємниці"
(1)
13:50 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
17:45 Т/с "Два батька і два си
на" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
20:25 Т/с "Два батька і два си
на" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с "Світлофор" (2)
23:55 Надто грубо для Ю
туб'а
00:50 Бійцівський Клуб

ICTV
06:10 Т/с "Таксі"
06:35 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Факти. Ранок
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:05 Т/с "Опери"
11:00 Х/ф "Джампер"

12:45 Факти. День
13:10 Х/ф "Повернення Су
пермена"
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф "Повернення Су
пермена"
16:45 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова з Андрі
єм Куликовим
00:10 Х/ф "Наказано знищи
ти" (2)

СТБ
06:25 "У пошуках істини. Серж
Лифарь: трагедія блудного
сина"
07:05 "Усе буде добре!"
09:00 "Неймовірна правда
про зірок"
10:20 "Зіркове життя. Не ро
дись вродливою"
11:20 Х/ф "Не може бути!"(1)
13:10 "Слідство ведуть екс
трасенси"
14:05 "Зважені та щасливі  2"
16:05 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 Слідство ведуть екстра
сенси
20:55 Т/с "Метод Фрейда"(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:25 "Зважені та щасливі  2"

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Kіds' Tіme
05:25 М/с "Роги та копита"
06:10 Kіds' Tіme
06:15 М/с "Роги та копита"
06:35 Т/с "Вороніни"
07:00 Підйом
08:40 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродли
ва"
10:55 Т/с "Щасливі разом"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:00 Т/с "Не родись вродли

ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Х/ф "Артур. Ідеальний
мільйонер" (2)
01:55 Репортер

НТН
05:10 Х/ф "Кидали" (1)
06:40 Х/ф "Кидали тікають"
(1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
09:55 Т/с "Коломбо" (1)
11:35 Т/с "Наказано знищити.
Операція "Китайська скринь
ка" (1)
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідства 
10" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Шах і мат" (2)
23:45 Т/с "Закон і порядок. Відділ
особливих справ  12" (2)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас  9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
05:20 Токшоу "Нехай гово
рять. У відпустку з Андрієм
Малаховим: Таїланд"
06:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте життя" (1)
12:00 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
12:50 Т/с "ОСА" (1)
13:45 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Врятувати боса" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
21:00 Т/с "Королева гри" (1)
23:00 Події дня

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ
ЧИТАЧІВ
Свій вірш, написаний за мотивами поезій
Тараса Шевченка та реаліями сьогодення,
пропонує на широкий загал боярчанка Майя
Михайлівна Харченко. Автору 77 років, із них
40 вона працювала вчителем історії на
Полтавщині.

І золотої, й дорогої
Мені, щоб знали ви, не жаль
Моєї долі вже старої.
А іноді така печаль
Оступить душу, аж заплачу.
А ще до того як побачу
Безвихідь нашу в даний час…
Мов чорний крук, навис над нами
Проклятий Путін з вояками,
Щоб море крові тут розлить,
Вкраїну нашу уярмить.
Та вірю я:
Скінчиться темна ніч над нами.
Козацький дух мого народу
Змете бридку кремлівську зграю
І виб'є гітлерівський дух.
Змете й московських сателітів,
Що обідрали свій народ,
Шматують неньку Україну,
За срібло й злото продають
Свої дрібні нікчемні душі.
В заморські мандри вирушають,
Щоб награбоване сховать.
Тож знайте, неомільярдери,
За все розплата настає.
Вас Божий суд не обмине.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10, 23:20
Спорт
06:45, 07:15, 08:15.
10:15, 11:55, 14:30,
16:15, 21:30, 23:25 Пого
да
06:50 Від першої особи
07:20 Ера бізнесу
07:25 На слуху
08:20 Паспортний сервіс
08:25 М/ф
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:50, 18:50 Час Ч
10:00 Включення з Кабі
нету Міністрів України
10:25 Кордон держави
10:40, 16:30, 19:40 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 14:55, 18:05, 20:50
Діловий світ
12:40 Т/с "Подорож"
13:40 Як Ваше здоров'я?
14:45 Euronews
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:30 Шлях до Чемпіона
ту світу FIFA2014. Бра
зилія

19:00 Про головне
21:00 Підсумки дня
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:10 ТСН
10:00, 10:35 М/ф "Алла
дін"
10:55, 20:55 "Чистоnews"
11:10 "Сімейні мелодра
ми  3"
12:10, 21:10, 22:10 Т/с "Я
більше не боюся"
13:10 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана  2"
15:40 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
20:30 "Секретні матеріа
ли"
23:35 Т/с "Атлантида"
00:35 Х/ф "Месьє тато"

ІНТЕР
05:30, 10:00 Т/с "Повер
нення Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 "Ранок з "ІН
ТЕРом"
12:25, 14:20 Д/с "Слідс
тво вели... з Леонідом
Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Купрін. У піть
мі"
23:45 Т/с "Скандал2"
00:40 Х/ф "Пряма та явна
загроза" (2)

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25, 09:30 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
06:50, 10:00 М/с "Клуб
Вінкс: школа чарівниць"

(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с "Маленькі та
ємниці" (1)
13:55 Віталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Даєш молодь!
17:20, 20:00 Т/с "Кухня"
(1)
17:45, 20:25 Т/с "Два
батька і два сина" (2)
18:10, 22:55 Т/с "Світло
фор" (2)
19:05 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
23:55 Надто грубо для Ю
туб'а
00:50 Бійцівський Клуб

ICTV
05:40, 08:15 Свобода
слова з А. Куликовим
(повтор)
07:45, 08:45 Факти. Ра
нок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм

09:50, 16:45 Т/с "Опери"
11:45 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День
13:15 Дістало!
14:15, 16:15 Т/с "Надзви
чайна ситуація"
15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
20:20 Т/с "Дізнавач2"
22:15 Х/ф "Тінь якудза"
(2)
00:10 Х/ф "Вогонь із пек
ла" (2)

СТБ
06:20, 16:05 "Усе буде
добре!"
08:05, 18:30 "Неймовірна
правда про зірок"
09:25 "Зіркове життя.
Обережно  альфонси!"
10:20 Х/ф "Остання роль
Рити"(1)
12:35 "Слідство ведуть
екстрасенси"
13:30, 00:15 "Зважені та
щасливі  2"
18:00, 22:00 "ВікнаНови
ни"
19:50 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:55 Т/с "Метод Фрей
да"(1)

22:35 "Хата на тата"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі гос
подар"
09:00 М/ф
09:50 М/с "Смішарики"
10:10 Т/с "Усі жінки 
відьми"
13:50 Т/с "Дикий ангел"
15:20 Т/с "Комісар Рекс"
17:15, 21:00 "Розсміши
коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:20 Т/с "Гімнастки" (2)

НТН
05:10 Т/с "Таємниці
слідства  10" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий сві
док"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00, 15:00, 19:00 "Сві
док"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05, 19:30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів  12"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  10" (1)
22:00 Т/с "NCIS: полю
вання на вбивцю  10" (2)
23:45 Т/с "Закон і поря
док. Відділ особливих
справ  12" (2)
00:40 Т/с "CSI: ЛасВегас
 9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15, 13:10 Т/с "ОСА" (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 02:05 Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:20, 17:10
Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте життя"
(1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
18:00 Т/с "Врятувати бо
са" (1)
19:45 Токшоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Королева гри"
(1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Право на прав
ду" (1)
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6 червня 2014 року
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:15, 07:15, 08:15, 09:35,
13:30, 14:35, 15:30, 16:20,
17:50, 23:20 Погода
06:20 Від першої особи
06:45 Країна on lіne
07:20 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:25 На слуху
08:20 Паспортний сервіс
08:25 М/ф
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:55, 18:50 Час Ч
10:10 Не вір худому кухарю
10:45, 16:35, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:30 Чемпіонат світу з
футболу2014. Щоденник
FIFA
12:10, 14:55, 18:05, 20:35
Діловий світ
12:40 Т/с "Подорож"
13:45 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
14:50 Euronews
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:35 Як це?
19:00 Про головне
20:45 Підсумки дня
21:00 Футбольна самба
21:15 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Церемонія
відкриття
21:45 Футбольна самба
22:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Бразилія 

Хорватія
23:00, 00:00 Підсумки

спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Купрін. Поєдинок"
00:35 Х/ф "Аварія" (2)

“1+1”
06:30 "Секретні матеріали"
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00, 19:30,
23:10 ТСН
10:00, 10:35 М/ф "Алладін"
10:55, 20:55 "Чистоnews"
11:10, 12:10, 21:10, 22:10 Т/с
"Я більше не боюся"
13:10 Т/с "Величне століття.
Роксолана  2"
15:40 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
20:30 "Секретні матеріали"
23:35 Т/с "Атлантида"
00:35 Х/ф "Слова"
02:25 Т/с "Величне століття.
Роксолана  2"

ІНТЕР
05:25, 10:00 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35,
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
12:25, 14:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом
Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25, 09:30 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
06:50, 10:00 М/с "Клуб Вінкс:
школа чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:10 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с "Маленькі
таємниці" (1)
14:05 Віталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Даєш молодь!
17:20, 20:00 Т/с "Кухня" (1)
17:45, 20:25 Т/с "Два батька і
два сина" (2)
18:10, 22:55 Т/с "Світлофор"
(2)
19:05 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
23:55 Надто грубо для Ю
туб'а
00:50 Бійцівський Клуб

ICTV
06:10 Т/с "Таксі"
06:40 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Факти. Ранок
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К. Стогнієм
09:50, 16:45 Т/с "Опери"
11:40 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Дивитись усім!
14:10, 16:15 Т/с
"Надзвичайна ситуація"
18:45 Факти. Вечір
20:20 Т/с "Дізнавач2"
22:15 Х/ф "Принц пістолетів"
(2)
00:10 Х/ф "Тінь якудза" (2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
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СТБ
06:00 "У пошуках істини.
Роксолана: кривавий шлях
до трону"
06:40, 16:05 "Усе буде
добре!"
08:25, 18:30 "Неймовірна
правда про зірок"
09:50 "Зіркове життя.
Мисливиці за чужими
чоловіками"
10:50 Х/ф "Довгоочікуване
кохання" (1)
12:40, 19:50 "Слідство
ведуть екстрасенси"
13:35 "Зважені та щасливі 
2"
18:00, 22:00 "ВікнаНовини"
20:50 Т/с "Метод Фрейда"
(1)
22:35 "Давай поговоримо
про секс"
00:25 "Зважені та щасливі 
2"
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07:30 Т/с "Хто у домі
господар"
09:00 М/ф
09:50 М/с "Смішарики"
10:10 Т/с "Усі жінки  відьми"
13:50 Т/с "Дикий ангел"
15:20 Т/с "Комісар Рекс"
17:15, 21:00 "Розсміши
коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Гімнастки" (2)

НТН
05:05Т/с"Таємниціслідства10"(1)

х

х

х

х

х
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08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00, 15:00, 19:00, 21:40
"Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05, 19:30 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів  12"
15:15 Т/с "Таємниці слідства
 10" (1)
22:00 Т/с "Лютер  3" (2)
00:00 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)

06:15, 13:10 Т/с "ОСА" (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00,
02:05 Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:20, 17:10 Т/с
"Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте життя" (1)
12:00, 19:45 Токшоу
"Говорить Україна"
18:00 Т/с "Врятувати боса"
(1)
21:00 Т/с "Королева гри" (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Право на правду"
(1)

ТРК “УКРАЇНА”

05:40 Срібний апельсин

T V – м а р ш р у т – п’ятниця, 13
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Від першої особи
06:30 Підсумки
06:45 Погода
06:50 Спорт
07:15 Спорт
07:25 Погода
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Державна підсумко
ва атестація. 9й клас. Ук
раїнська мова. Диктант
09:15 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Бразилія 
Хорватія
11:15 Уряд на зв'язку з
громадянами
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:40 Д/ф "Олександр Бо
гомолець. В опозиції до
смерті"
13:05 Погода
13:10 Музична академія.
Євробачення
14:25 Погода
14:40 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Ук
раїни
15:30 Погода
15:50 Книга.ua

16:40 Погода
16:45 Про головне
17:15 Діловий світ
17:30 Новини
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Мексика  Ка
мерун
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер LIVE
01:00 Підсумки

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 М/ф "Алладін"
10:35 М/ф "Алладін"
10:55 "Чистоnews"
11:10 Т/с "Я більше не бо
юся"
12:10 Т/с "Я більше не бо
юся"
13:10 Т/с "Величне століт
тя. Роксолана  2"
15:40 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
19:30 ТСН
20:30 "Вечірній Київ 
2014"
22:30 "Світське життя"
23:35 "У мережі "

00:40 Підпільна імперія"
Представляє: Джордж
Клуні і Бред Пітт у комедії
"Прочитати та спалити"

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00 Новини
07:15 "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
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Повернення
Мухтара2"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Х/ф "Піти, щоб за
лишитися"
22:30 Т/с "Три товариші"

14 сс. Заключна (2)
02:05 "ІнтерФільмФест"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс:
школа чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті пташ
ки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс:
школа чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:15 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Даєш молодь!
17:15 Розсміши коміка
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Один вдома 2"
(1)
22:10 6 кадрів
23:05 Т/с "Світлофор" (2)
00:05 Бійцівський Клуб

ICTV
06:20 Т/с "Таксі"

06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Факти. Ранок
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
09:50 Т/с "Опери"
11:45 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День
13:20 Дивитись усім!
14:15 Т/с "Надзвичайна
ситуація"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Надзвичайна
ситуація"
16:45 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:20 Т/с "Дізнавач2"
22:15 "Руслан" Х/ф (2)
00:10 "Принц пістолетів"
Х/ф (2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 "У пошуках істини.
Магія карпатських моль
фарів"
06:25 Х/ф "Тривожна неді
ля"(1)
07:55 Х/ф "Скринька Марії
Медічи"(1)
09:30 "Неймовірна правда
про зірок"
10:55 Х/ф "П'ята група
крові"(1)
18:00 "ВікнаНовини"

18:55 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 Х/ф "Бабине літо"(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 Х/ф "Бабине літо"(1)
00:25 Х/ф "Дванадцять
стільців"(1)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі гос
подар"
09:00 М/ф
09:50 М/с "Смішарики"
10:10 Т/с "Усі жінки  відь
ми"
13:50 Т/с "Дикий ангел"
15:20 Т/с "Комісар Рекс"
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:10 "КВК2014"
22:25 "Велика Різниця по
українськи"
00:15 "Розсміши коміка"

НТН
05:00 Т/с "Таємниці слідс
тва  10" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Велике зло та
дрібні капості" (1)
13:00 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  12"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідс

тва  10" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Крижана прис
трасть"
21:30 Х/ф "Знайомство з
батьками" (1)
23:30 Х/ф "Гарний злодій"
(2)
01:35 Т/с "Закон і поря
док. Відділ особливих
справ  11" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
05:40 Срібний апельсин
06:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте життя"
(7,8 серії) (1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
13:10 Т/с "ОСА" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Врятувати бо
са" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Слід" (1)
21:55 Футбол. ЧС2014.
Іспанія  Голландія
00:00 Великий футбол
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06:00 Підсумки
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Погода
06:05 Шустер LIVE
09:00 Погода
09:15 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Мексика  Ка
мерун
11:15 Д/ф "Склодовська
Кюрі"
11:45 Театральні сезони
12:45 Погода
13:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Чилі  Австра
лія
15:00 В гостях у Д.Гордо
на
16:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Іспанія  Ні
дерланди
17:55 Погода
18:00 Футбольна самба
18:55 Чемпіонат світу з
футболу 2014. Колумбія 
Греція
21:00 Підсумки дня
21:40 Концертна програ
ма "Крок у майбутнє"
22:45 Погода
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Від першої особи
23:30 Погода
23:35 Токшоу "Дружина"
00:50 Гумористичний
клуб "Золотий гусак"

“1+1”
06:00 ТСН

07:00 Квартирна лотерея
"Хто там?"
08:10 Дісней! "Гуфі та йо
го команда"
08:35 Дісней! "Гуфі та йо
го команда"
09:00 "Світське життя"
10:15 Анастасія Паніна і
Кирило Бурдихін у ме
лодрамі "Якби я була ца
риця..."
14:10 "Вечірній Київ 
2014"
16:10 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка 
5"
19:30 ТСН
20:15 "Українські сенса
ції. Бізнес на крові"
21:20 "Вечірній квартал"
23:30 Г'ю рант і Сара
Джессіка Паркер у коме
дії "Куди поділися Морга
ни?"
01:40 Джордж Клуні і
Бред Пітт у комедії "Про
читати та спалити"

ІНТЕР
05:10 Х/ф "До Чорного
моря"
06:20 Т/с "Повернення
Мухтара2"
08:00 "Школа доктора
Комаровського"
08:35 Д/ф "Ірина Аллег
рова. Йду, щоб залиши
тися"

09:30 "Новини"
10:00 Х/ф "Приходьте
завтра"
12:00 Т/с "Рідкісна група
крові" 14 сс.
16:10 Концерт "Всі хіти
Гумор FM"
18:10 Т/с "Кохання у спа
док" Прем'єра. 12 сс.
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Кохання у спа
док" 34 сс.
22:25 Т/с "Полювання на
піранью" 14 сс. Заключ
на (2)
01:50 "ІнтерФільмФест"

ТЕТ
06:00 Х/ф "У пошуках ка
пітана Гранта" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики"
(1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Діє
го, вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:05 М/ф "Астерікс і
Клеопатра" (1)
12:20 Х/ф "Рапунцель"
(1)
13:25 Єралаш
14:20 Х/ф "Життя після
випускного" (1)
16:00 Х/ф "Снігові пси"

(1)
17:50 Х/ф "Один вдома
2" (1)
20:00 Розсміши коміка
22:00 Уральскі пельмені
23:15 Дівчата зрозуміють
00:10 Т/с "Радіо секс" (2)

ICTV
06:10 "Мортал Комбат"
Х/ф
07:50 Зірка YouTube
09:00 Дача
09:30 Квартирне питання
10:15 "Вторгнення" Х/ф
12:20 "Дізнавач2". Де
тективний телеТ/с
12:45 Факти. День
13:15 "Дізнавач2". Де
тективний телеТ/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з К. Стогні
єм
20:10 "Лузери" Х/ф
22:00 "Ніндзяубивця"
Х/ф (2)
23:50 "Руслан" Х/ф (2)
01:40 "Пробудження" Х/ф
(2)

09:00 "Усе буде смачно!"
11:05 "Хата на тата"
12:40 "Кохана, ми вбива
ємо дітей"
14:30 Х/ф "Бабине лі
то"(1)
18:00 Х/ф "Медове ко
хання"(1)
21:35 "Вагітна у 16"
22:30 "Донькиматері"
23:25 "Давай поговоримо
про секс"
01:05 Х/ф "Тридцять
три"(1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 М/с "Мисливці за
привидами"
06:25 М/с "Том і Джеррі"
07:30 Ревізор
10:00 Ревізор
12:50 Ревізор постшоу
14:15 Хто зверху2
16:10 Т/с "Вороніни"
19:00 Х/ф "Подорож 2:
Таємничий острів" (2)
20:40 Х/ф "Таксі" (2)
22:50 Хто зверху2
00:45 Х/ф "З 13 до 30"

К1

06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
09:20 М/с "Смішарики"
10:00 М/ф "Барбі: Чарів
на веселка"
11:20 Х/ф "Принци повіт
ря"
13:00 "ВусоЛапоХвіст"
15:00 "Орел і Решка. Ку
рортний сезон"
16:50 "Орел і Решка. Шо
пінг"
17:45 Х/ф "Перукарка і
чудовисько"
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Комісар Рекс"
00:15 Х/ф "Секс Гуру" (2)

НТН
04:15 Т/с "Таємниці
слідства  10" (1)
07:35 Т/с "Велике зло та
дрібні капості" (1)
11:30 "Речовий доказ"
12:00 "Головний свідок"
12:55 "Випадковий сві
док"
13:45 "Правда життя.
Професія лікар"
14:15 "Круті 90ті"

15:10 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів" (1)
19:00 Т/с "Каменська  4"
22:30 Т/с "Людина війни"
01:55 Х/ф "Гарний зло
дій" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:20 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с "Інтерни" (у гол.
ролі: Іван Охлобистін)
(80,81,82серії) (1)
09:00 Т/с "Інтерни" (у гол.
ролі: Іван Охлобистін)
(187,188 серії) (1)
09:50 Один за сто годин
10:50 Х/ф "Як знайти іде
ал" (1)
12:30 Т/с "Квиток на
двох" (1)
16:20 Т/с "Просте життя"
(9,10,11серії) (1)
19:00 Події
19:40 Т/с "Просте життя"
(12,13 серії) (1)
21:55 Футбол. ЧС2014.
Уругвай  КостаРіка
00:00 Великий футбол

СТБ
06:30 Х/ф "Вас викликає
Таймир"(1)
08:05 "Караоке на Май
дані"

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас  цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас  цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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06:00 Погода
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:05 Світ
православ'я
06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Спорт
06:50 Панянка та кулінар
07:15 Погода
07:20 Спорт
07:30 Токшоу "Дружина"
08:40 Спорт
08:50 Погода
09:00 Погода
09:15 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Котд'Івуар 
Японія
11:15 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Колумбія  Гре
ція
13:10 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Уругвай  Кос
таРика
15:10 Погода
15:15 Діловий світ. Тиж
день
16:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Англія  Італія
17:55 Погода
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Швейцарія 
Еквадор
21:00 Підсумки дня
21:40 Погода
21:45 Д/ф "Володимир Іва
сюк. Щоб народитися зно
ву"

22:55 Трій
ка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсум
ки
23:30 Погода
23:35 Х/ф "Вперше заміж
ня"
01:20 Підсумки дня

“1+1”
06:00 Кеті Макрат у ме
лодрамі "Принцеса на Різ
дво"
07:35 Марійчин кінозал.
М/ф
08:10 Дісней! "Гуфі та його
команда"
08:35 Дісней! "Гуфі та його
команда"
09:00 Лотерея "Лотозаба
ва"
10:10 ТСН
11:00 "Світ навиворіт  5:
Індонезія"
12:05 "Машині казки. Ма
ша і ведмідь"
14:00 "Зіркова хроніка"
15:00 "Чотири весілля  3"
16:30 "Розсміши коміка  5"
17:30 Юлія Кадушкевич і
Матвій Шкуратов у мелод
рамі "Хочу заміж"
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Мій малюк зможе"
22:00 Олена Яковлєва і Ка
терина Гусєва у мелодрамі

"Спасибі за любов"
00:15 "Що? Де? Коли?"

ІНТЕР
04:50 Х/ф "Приходьте зав
тра"
06:15 Концерт "Усі хіти Гу
мор FM"
08:00 "уДачний проект"
09:00 "Школа доктора Ко
маровського. Невідкладна
допомога"
09:30 "Недільні новини"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід"
12:00 Т/с "Рідкісна група
крові" 58 сс. Заключна
16:10 Х/ф "Піти, щоб зали
шитися"
18:05 Т/с "Кохання у спа
док" 56 сс.
20:00 "Подробиці тижня"
21:45 Т/с "Кохання у спа
док" 78 сс.
23:35 Т/с "Танці маріоне
ток" 14 сс. Заключна
02:55 М/фи

ТЕТ
06:00 Х/ф "У пошуках капі
тана Гранта" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики" (1)

09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:30 М/ф "Феї" (1)
12:50 Х/ф "Мармадюк" (1)
14:20 Х/ф "Снігові пси" (1)
16:10 Панянкаселянка
17:05 Королева балу
18:00 Країна У
20:00 Розсміши коміка
22:00 Уральскі пельмені
23:15 Дівчата зрозуміють
00:10 Т/с "Радіо секс" (2)

ICTV
05:35 Світанок
05:45 Квартирне питання
06:25 Таксі
06:55 Космонавти
07:50 Анекдоти поукраїн
ськи
08:40 Зірка YouTube
09:50 Дивитись усім!
11:40 Т/с "Надзвичайна си
туація"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Надзвичайна си
туація"
18:45 Факти тижня з Окса
ною Соколовою
20:20 "Хлопчакинальотчи
ки" Х/ф
22:20 "Коломбіана" Х/ф (2)

Поради психолога

ЧОМУ ДІТИ ТАКІ НЕУВАЖНІ
Як стверджують науковці, май
же всі діти не випадково ігнору
ють батьків, коли зайняті своїми
справами. Як привернути увагу ді
тей до прохань, коли ті поглинені
телепрограмою, комп'ютерною
грою чи книжкою?
Діти так успішно ігнорують усе,
крім свого безпосереднього заняття,
що навряд чи відреагують, навіть як
що звернутись до них через гучномо
вець.
Утім, науковці вважають таку неу
важність з боку дітей науково обґрун
тованою. Причина  в особливостях
розвитку дитячого мозку.
На думку вчених, вони ігнорують
нас ненавмисне, це явище має назву
"сліпота з неуваги" і пов'язане з різ
ницею між поняттями "дивитися" і
"бачити", "слухати" і "чути".
Як пояснює професор Ніллі Лейві з
Інституту когнітивної нейронауки Уні
верситетського коледжу Лондона, ді
ти мають набагато нижчий рівень пе
риферійної уваги, ніж дорослі. "Бать
ки та ті, хто доглядають за дітьми, по
винні розуміти, що із зосередженням
уваги бодай на простому завданні
дитина менше усвідомлює, що дієть
ся навколо, порівняно з дорослими, 
пояснює вона.  Наприклад, якщо,
переходячи дорогу, дитина намага
ється застібнути блискавку на куртці,
вона може не побачити машин, що
наближаються, тоді як сформований
дорослий мозок не мав би з цим
жодних складнощів".
"Здатність сприймати те, що відбу
вається поза межами безпосеред
ньої уваги, розвивається в процесі
дорослішання. Тож чим менша дити
на, тим вищий ризик, пов'язаний зі
сліпотою з неуважності",  каже вче
ний.
Думка професора Лейві базується
на її нещодавньому експерименті, в
якому вона вимірювала рівень сліпо
ти з неуважності у дітей та дорослих.
Вона попросила понад 200 відвідува
чів лондонського Музею науки ви
брати найдовший рядок на екрані у
сімох різних випадках. В одному ви
падку на екрані на мить з'являвся
чорний квадрат. Пізніше учасників
питали, чи вони його помітили.
90 % дорослих помітили той квад
рат, тоді як діти показали набагато гір
ший результат. Серед дітей віком 710
років його побачили менше 10 %.
Серед підлітків 1114 років резуль
тат був також гірший, ніж у дорослих,
причому периферійна увага і далі по
гіршувалась, якщо завдання усклад
нювалось. "Я не очікувала, що на слі
поту з неуважності страждатимуть і
старші діти".
З попередніх досліджень мозку до
рослої людини відомо, що первинна
зорова кора  це частина мозку, яка
відповідає за сприйняття зорових

сигналів. Коли вона ушкоджена, лю
ди менше усвідомлюють, що діється
на периферії уваги.
При дефіциті такої уваги навіть
прості дії можуть бути небезпечними.
Наприклад, дуже ризиковано писати
sms, переходячи через дорогу.
Але сліпота з неуважності має свої
плюси. Кому приємно відволікатись
на всілякі сторонні подразники? Де
фіцит периферійної уваги дозволяє
нам зосереджуватись на чомусь од
ному. Психологи стверджують, що у
всіх нас увага не безмежна. Коли ж
ми працюємо над дуже відповідаль
ними завданнями, "відключатись" від
усього іншого конче необхідно.
Річард Вайзман, викладач психо
логії з Університету Гартфордширу,
досліджував, як людський мозок об
робляє зорову інформацію, і називає
цей процес надзвичайно складним.
Сліпота з неуважності нам потріб
на, адже інакше ми не могли б зосе
реджуватись, а без цього жити у світі
було б складно".
Водночас наш мозок створює ілю
зію, нібито він постійно за всім сте
жить, тому ми й дивуємось, дізнаю
чись, що не помітили явних речей.
Щоб довести, як легко не помітити
очевидного,  навіть горилу серед
баскетболістів,  професор Вайзман
скористався широко відомим "Клац
нути тестом вибіркової уваги Деніела
Саймонса", а також власною адапта
цією цього тесту.
Людей, які переглядають ролик,
просять зосередити увагу на певно
му завданні  цього разу порахувати,
скільки разів баскетболісти передали
один одному м'яча.
В іншому варіанті пан Вайзман
просить учасників зосередитись на
картковому фокусі. Тим часом деякі
предмети на тлі змінюють колір, але
мало хто це помічає, бо вся увага на
картах.
Як каже пан Вайзман, творчі люди
зазвичай помічають більше від інших,
тоді як ті, хто хвилюється чи непоко
їться з приводу завдання, рідше по
мічають горилу в кімнаті.
За його словами, існує безліч жит
тєвих ситуацій, коли ми не помічаємо
абсолютно очевидних речей, бо зо
середжуємось на іншому. Водії свід
чать, що не бачили пішохода, бо
пильнували інші джерела небезпеки,
пілоти не звертають уваги на аварійні
сигнали на пульті, бо розбираються з
іншими справами.
Щодо сліпоти з неуважності  ми
всі до неї вразливі, всі на неї скаржи
мось, але без неї уявити життя не
можливо.
Просто не чекайте від ваших дітей
захвату щодо того, що ви їх не бачи
те, потонувши у телеефірі.

00:20 "Обсесія" Х/ф (2)

СТБ
05:45 Х/ф "Дайте книгу
скарг"(1)
07:10 Х/ф "Гусарська бала
да"(1)
09:00 "Усе буде смачно!"
09:50 "Караоке на Майда
ні"
11:10 Т/с "Метод Фрей
да"(1)
15:20 Х/ф "Медове кохан
ня"(1)
19:00 "Битва екстрасенсів"
20:30 "Один за всіх"
21:40 Х/ф "Домробітни
ця"(1)
23:30 Х/ф "Довгоочікуване
кохання"(1)
01:10 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05:55 М/с "Мисливці за
привидами"
07:00 М/ф "Божевільний
професор"
08:15 М/ф "Шкільні каніку
ли"
09:55 Х/ф "Подорож 2: Та
ємничий острів"
11:55 Файна Украйна
14:00 Хто зверху2
15:55 Т/с "Вороніни"

18:50 Х/ф "Такси" (2)
20:40 Х/ф "П'ятий еле
мент" (2)
23:15 Х/ф "Залізне небо"
(2)
01:05 Х/ф "Марс атакує"
(2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
08:00 М/с "Смішарики"
08:40 М/ф "Барбі: Чарівна
веселка"
10:00 "Їмо вдома"
11:00 "ВусоЛапоХвіст"
12:00 "Розсміши коміка"
12:50 "Орел і Решка. Шо
пінг"
13:45 "Орел і Решка. Ку
рортний сезон"
15:40 "КВК2014"
17:45 "Вечірній квартал"
19:40 Х/ф "Супер 8" (2)
21:40 Т/с "Комісар Рекс"
00:15 Х/ф "Вікі Крістіна
Барселона" (2)

НТН
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розшуку". Операція "Тод"
12:00 "Агенти впливу"
12:55 "Випадковий свідок"
13:10 Х/ф "Крижана прис
трасть"
15:15 Т/с "Я йому вірю"
19:00 Т/с "Павутиння  3"
22:45 "Випадковий свідок"
23:30 "Rіse As One". Герої
навіки"
00:00 Х/ф "Ізоляція" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Срібний апельсин
06:20 Події
07:00 Таємниці зірок
07:50 Т/с "Королева гри"
(1)
16:15 Т/с "Просте життя"
(закл. серії) (1)
19:00 Події тижня
20:30 Т/с "Інтерни" (у гол.
ролі: Іван Охлобистін)
(189,190 серії) (1)
21:35 Т/с "Інтерни" (у гол.
ролі: Іван Охлобистін) (83
серії) (1)
21:55 Футбол. ЧС2014.
Франція  Гондурас
00:00 Великий футбол

04:35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів" (1)
08:05 Т/с "Каменська  4"
11:30 "Легенди карного

- ДПІ У КИЄВОСВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 
СВЯТО РАДОСТІ ТА НАДІЇ
Щороку в перший день літа відзначається Між
народний день захисту дітей. Саме в дітях ми хоче
мо бачити здійснення своїх мрій і сподівань, праг
немо, щоб вони росли здоровими та радісними,
прославляли свої родини і рідний край.
День захисту дітей  це не тільки веселе свято
для самих дітей, це і нагадування суспільству про
необхідність захищати права малечі, щоб усі діти
росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою
справою і в майбутньому стали хорошими батька
ми і громадянами своєї країни.
З нагоди святкування Міжнародного дня захисту
дітей працівники ДПІ у КиєвоСвятошинському ра
йоні на чолі із заступником начальника податкової
інспекції Ігорем Дмитрієвим завітали до двох дитя
чих будинків сімейного типу, які розташовані на те
риторії району та привітали діточок зі святом. Гості
побажали дітлахам міцного здоров'я, здійснення
мрій, мирного неба над головою та побавили дітей
різноманітними солодощами.
ПОНАД 4,5 МЛН. ГРН. ОТРИМАВ БЮДЖЕТ
ЗАВДЯКИ КИЇВСЬКІЙ МИТНИЦІ МІНДОХОДІВ
Пріоритетом діяльності Київської митниці Міндо
ходів є ефективна боротьба з переміщенням забо
ронених предметів  зброї, наркотиків, валюти то
що. Результатами роботи стало виявлення у квітні
травні 90 фактів порушень митного законодавства
України. Зокрема, припинено 53 факти незаконно
го переміщення через митний кордон України ва
люти у розмірі майже 2 млн. грн., упереджено вве
зення на митну територію екзотичних овочів та
фруктів вагою понад 30 тонн на загальну суму біля
500 тис. грн. без декларування та сплати належних
податків та зборів.
Київською митницею Міндоходів до суду направ
лено для розгляду по суті 75 справ про порушення
митних правил на суму понад 4 млн. гривень.
Результатом якісного провадження в справах
про порушення митних правил стало винесення су
дом рішень на користь держави у 28 справах та
накладено судом адміністративне стягнення у виг
ляді конфіскації на суму більше 2 млн. грн. та штра
фу на суму 1,5 млн. гривень.
ТАЙВАНСЬКИЙ АДРЕСАТ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ
"ОЗБРОЄНОЇ" ПОСИЛКИ
Київською митницею Міндоходів постійно про
водяться заходи щодо упередження та виявлення
незаконного переміщення через митний кордон
України заборонених та обмежених предметів, в
тому числі і в поштових відправленнях.
Нещодавно у поштовому відправленні, що сліду
вало з Дніпропетровська до Тайбею (Тайвань), пра
цівниками Київської митниці виявлено частини до
зброї. У зв'язку з цим направлено повідомлення
про протиправне діяння, що містить ознаки кримі
нального правопорушення, до територіального ор
гану Служби безпеки України за ознаками злочину
щодо порушення порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному екс
портному контролю.

КИЇВСЬКОЮ МИТНИЦЕЮ МІНДОХОДІВ ПО
ПЕРЕДЖЕНА КОНТРАБАНДА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
Працівники Київської митниці Міндоходів викри
ли спробу незаконного переміщення зброї через
митний кордон України.
Так, на митний пост "Бориспільаеропорт" на ад
ресу українського підприємства надійшов вантаж зі
Сполучених Штатів Америки. Згідно з митною дек
ларацією, вантаж задекларовано як обладнання
для занять спортом на свіжому повітрі вартістю в
середньому 170290 доларів США.
Згідно з експертним висновком, вантаж являє
собою арбалети у кількості 24ох штук, які відно
сяться до механічної метальної холодної зброї.
Фактична вартість арбалетів на сайті підприємс
твавиробника становить 11801700 доларів США,
що свідчить про заниження вартості ввезених това
рів у 78 разів.
За матеріалами Київської митниці Міндоходів, по
даному факту розпочато кримінальне проваджен
ня. Одночасно розглядається питання щодо пере
вірки дотримання податкового законодавства під
приємствомімпортером при сплаті податків до
Державного бюджету України.
"ВРОЖАЙНИЙ" УІКЕНД НА КИЇВСЬКІЙ
МИТНИЦІ МІНДОХОДІВ
Лише за три останні дні працівниками Київської
митниці Міндоходів у пункті пропуску "Бориспіль"
складено 9 протоколів про порушення митних пра
вил, предметом яких була валюта. Загальна сума
вилученої валюти склала більше мільйона гривень.
Найбільшу суму намагався незаконно ввезти на
територію України громадянин Франції, який при
летів до України з Нідерландів. Після проходження
іноземцем "зеленого коридору" виявилося, що у
відкритому паперовому конверті, в одному з відді
лень дорожньої сумки пасажира знаходиться
40275 євро.
Нагадуємо, користуючись "зеленим коридо
ром", авіапасажир може безперешкодно перемі
щувати готівку лише в еквіваленті 10 000 євро.
Тому відповідно до чинного законодавства скла
дено протокол про порушення митних правил та
вилучено 30275 євро.
Також порушив законодавство України і грома
дянин Азербайджану, що прилетів до України, на
магаючись провести без декларування 33 500 до
ларів США.
З виявленої суми громадянину пропущено 13
650 доларів США, різниця  19 850 доларів США ви
лучена за протоколом про порушення митних пра
вил.
"Відзначилася" і наша співвітчизниця, намагаю
чись вивезти з України до Нідерландів разом з чо
ловіком 41 265 доларів США, 40 англійських фунтів
стерлінгів, 50 шекелей, 290 російських рублів, 2
633 гривень, які були виявлені у жіночій сумці та
відділенні валізи пасажирки після проходження зо
ни спрощеного митного контролю "зелений кори
дор".
За протоколом про порушення митних правил
вилучено 14 229 доларів США.
Валюту вилучено до винесення судом рішення у
справах.

- УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У КИЄВОСВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
"Постановою КМ України від 25.03.2014
року № 112 "Про внесення змін до деяких
постанов КМ України з питань пенсійного
забезпечення", яка набрала чинності з
24.04.2014 року були внесені зміни до ряду
постанов КМ України з питань пенсійного
забезпечення.
Одна з таких законодавчих змін стосуєть
ся порядку обчислення пенсій особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи, затвердженому Постановою КМ
України № 1210 від 23.11.2011 року "Про
підвищення соціального захисту громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", зокрема:
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, за
подіяну здоров`ю, відповідно до ЗУ "Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи" виплачується у таких розмірах:
1) особам, що належать до категорії 1:
 з числа учасників ліквідації наслідків ава
рії на Чорнобильській АЕС:
 інвалідам І групи 474,50 грн.;
 інвалідам І групи  379,60 грн.;
 інвалідам ІІІ групи  284,70 грн.;
для інших інвалідів, щодо яких встановле
но причинний зв'язок інвалідності з Чорно
бильською катастрофою:
 інвалідам І групи  341,64 грн.;

 інвалідам І групи  227,76 грн.;
 інвалідам ІІІ групи  170,82 грн.;
2) Особам, що належать до категорій 24:
 особам, що належать до категорій 2 
170,82 гривні;
 особам, що належать до категорій 3 
113,88 гривні;
 особам, що належать до категорій 4 
56,94 гривні;
3) дітямінвалідам, а також хворим внаслі
док Чорнобильської катастрофи на проме
неву хворобу  170,82 гривні.
Щомісячна компенсація сім`ям за втрату
годувальника внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи призначається на кожного непра
цездатного члена сім'ї, який був на його ут
риманні, у розмірі 113,88 гривні.
Особам, які одночасно мають право на от
римання надбавки, додаткової пенсії, підви
щення до пенсії або щомісячного довічного
грошового утримання чи державної соціаль
ної допомоги, що виплачується замість пен
сії, відповідно до Законів України "Про ста
тус і соціальний захист громадян, які пос
траждали внаслідок Чорнобильської катас
трофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", "Про жертви на
цистських переслідувань" і "Про соціальний
захист дітей війни", таке підвищення прова
диться за вибором за однією з підстав".

Безпека життя
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ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ!
28 травня працівники Державної служби України з
надзвичайних ситуацій КиєвоСвятошинського району
разом з представниками Державтоінспекції
та працівниками Центру безпеки життєдіяльності
у Боярській ЗОШ № 1 провели акцію
"Запобігти! Врятувати! Допомогти!"

Учні прослухали лекцію що
до необхідності дотримання
правил пожежної безпеки у

побуті та неприпустимості ди
тячих пустощів з вогнем. Ряту
вальники звернули увагу на

правила безпеки під час відпо
чинку на водних об'єктах, в лі
сових масивах.
Під час практичної частини
зустрічі вогнеборці проде
монстрували учням бойовий
одяг та спорядження. Хлопчи
кам та дівчаткам запропону
вали приміряти справжню
амуніцію пожежного ряту
вальника  бойовку, ремінь та
шолом. Діти змагались та за
любки фотографувались. А
ще надворі всіх чекав аварій
норятувальний автомобіль.
Рятувальники демонструва
ли пожежнотехнічне облад
нання та устаткування для по
рятунку людей із надзвичай
них ситуацій. Розповіли про
призначення гідравлічних но
жиць та подушки. Для закріп
лення інформації працівники
ДСНС показали, як правильно
гасити осередок умовної по
жежі за допомогою "ствола
першої допомоги". Дітям над
звичайно сподобалася по
жежна техніка і вони з радістю
увійшли в роль рятувальників.
Під час заняття з основ без
пеки життя працівники Дер

жавтоінспекції нагадали шко
лярам про основи правил до
рожнього руху, особисту без
пеку під час користування
транспортом, що особливо ак
туально у зв'язку з початком
літніх канікул.
Фахівці Центру безпеки жит
тєдіяльності провели тесту

вання в ігровій формі та визна
чили учнів, які найкраще за
пам'ятали почуту інформацію,
а кращих  нагородили симво
лічними подарунками.
Ця акція стала першим кро
ком у загальнодержавних опе
ративнопрофілактичних захо
дах "Літо2014".

ПІДЛІТКИ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ
До Дня захисту прав дити
ни було проведено круглий
стіл на тему: "Ми спрямовує
мо на шлях виправлення".
До участі було запрошено не
повнолітніх, засуджених до по
карання, не пов'язаного з поз
бавленням волі, та підлітків,
схильних до вчинення правопо
рушень. Зпоміж присутніх на
заході хлопців  одна дівчина та
батьки двох підлітків, які також
завітали на захід.
Зустріч проводили: фахівець
із соціальної роботи Києво
Святошинського центру соці
альних служб для сім'ї, дітей та
молоді Наталія Грон; старший
оперуповноважений сектору
кримінальної міліції у справах
дітей КиєвоСвятошинського
РВ ГУ МВС України майор мілі
ції Надія Семенюк; інспектор
виконавчої інспекції Києво
Святошинського РВ, старший
лейтенант внутрішньої служби
Наталія Бояр; лейтенант внут
рішньої служби Ігор Гринів та
спеціаліст І категорії служби з
прав дітей Юлія Цимбалюк.

Учасники зібрання ознайоми
ли присутніх із міжнародними
та українськими юридичними
документами, які регламенту
ють права та обов'язки дітей.
Також мова йшла про відпові
дальність неповнолітніх та їх
батьків перед законом. З'ясу
вали, з якого віку (з 14 та з 16
років) наступає кримінальна
відповідальність неповнолітніх
за вчинення того чи іншого зло
чину і як саме вона здійснюєть
ся. А також було проведено бе
сіду про переваги здорового
способу життя, недопущення
вчинення злочинів та правопо
рушень.
Втім, самою лише інформа
тивною частиною захід не об
межився. Учасникам круглого
столу було запропоновано
пройти індивідуальне тестуван
ня "Самооцінка якості життя".
Серед запитань тесту були й
такі: "Мій звичний стан здо
ров'я", "Мій звичний настрій",
"Мої відносини з людьми, що
мене оточують", "Мої відносини
з родичами", "Наскільки цікаве

моє життя", "Нас
кільки я поважаю
себе", "Моє відчут
тя особистої безпе
ки", "Моя впевне
ність у майбутньо
му".
Виявляється, при
всій своїй зовнішній
"незалежності", ці
юнаки та підлітки
таки потребують
спілкування з людь
ми, небайдужими
до їхньої долі.
Та може це лише
разова акція, приу
рочена до чергової
"червоної дати"?
Ось як на це питан
ня відповідає фахі
вець із соціальної
роботи КиєвоСвя
тошинського ра
йонного центру со
ціальних служб сім'ї, дітей та
молоді Наталя Грон:
"Ми маємо на меті роз'ясни
ти молоді їхні права та обов'яз
ки, розповісти про кримінальну

відповідальність. У Боярці не
одноразово проходили профі
лактичні заходи в школах на те
му: "Профілактика правопору
шень серед молоді". Ми і надалі

МЕДИКІВ ВЧИЛИ ПРОТИСТОЯТИ ВОГНЮ
29 травня співробітники
КиєвоСвятошинського ра
йонного відділу провели
спеціальне об'єктове тре
нування у Центральній ра
йонній лікарні КиєвоСвято
шинського району на тему:
"Попередження пожеж та
запобігання загибелі людей
на об'єктах охорони здо
ров'я".
Під час тренування було
проведено евакуацію праців
ників з будівлі поліклініки. Ос

новну увагу було зосереджено
на діях працівників лікарні під
час пожежі до прибуття по
жежних підрозділів.
За легендою, умовну поже
жу виявив персонал, який і ор
ганізував оповіщення та ева
куацію людей до прибуття вог
неборців. Загалом було еваку
йовано 81 людину. За тактич
ним задумом внаслідок корот
кого замкнення електромере
жі в одному з приміщень на
другому поверсі виникла по

жежа з можливим розповсюд
женням полум'я на значну
площу.
Рятувальники провели роз
становку сил та засобів, пе
редбачених для ліквідації та
кого роду пожеж, здійснили
оперативне розгортання із
прокладенням магістральних
ліній. У складі двох ланок газо
димозахисної служби вогне
борці провели розвідку та ева
куацію потерпілих для локалі
зації і подальшої ліквідації
умовної пожежі.
Особовий склад чергового
караулу діяв чітко та злагодже
но. До гасіння умовної пожежі
залучено 2 автомобілі та 14

осіб. Результати навчань було
обговорено з керівництвом лі
карні та персоналом. Учасники
навчання отримали оцінку
"добре".
Також працівники ДСНС
провели додатковий інструк
таж персоналу лікарні щодо
дотримання правил пожежної
безпеки, розповіли алгоритм
дій на випадок виникнення по
жежі або іншої надзвичайної
ситуації та навчили користува
тись первинними засобами
пожежогасіння.
КиєвоСвятошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській
області

будемо проводити подібні ак
ції”.
Радислав Кокодзей,
фото автора

- ВДАІ Києво
Святошинського
району
повідомляє:
Державтоінспекція Киє
воСвятошинського райо
ну повідомляє про прове
дення у червні на терито
рії Київської області спе
ціальних операцій під
умовними
назвами:
"П'яний водій  злочи
нець", "Літо2014", "Ме
талобрухт", "Мак" та "Ав
тобус2014".
Під час проведення акцій
буде посилено контроль з
боку правоохоронних ор
ганів за місцями масового
відпочинку громадян, пе
ревезенням організованих
груп людей та транспорту
ванням вантажу без відпо
відних документів. У разі
виявлення порушень зако
нодавства громадянами,
до них вживатимуться
жорсткі заходи щодо не
гайного припинення про
типравних дій.
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Події та імена

АЛІСА З ДРУЗЯМИ ПРИВІТАЛИ
ЮНИХ БОЯРЧАН

Естрадно
циркова прог
рама "Аліса та
її друзі", прис
вячена Міжна
родному дню
захисту дітей,
відбулася 30
травня у Бо
ярському бу
динку культу
ри. Її учасни
ками
стали
вихованці
циркової сту
дії під керів
ництвом На
талії
Жаво
ронкової, хо
реографічної студії під керівниц
твом Єлизавети Іванової, вокаль
ної студії під керівництвом Наталії
Горенко.
Спільні зусилля дітей та їх нас
тавників створили незабутнє свя
то для численних глядачів. Про ус
піх юних артистів свідчили і повна
зала, і вдячні оплески, і щирі ус
мішки глядачів.

6 червня 2014 року

СВІТЛА ХВИЛЯ ЮНИХ ТАЛАНТІВ
29 травня 2014 року відбувся творчий
звіт зразкової театрустудії "Світла хви
ля" під керівництвом Тетяни Скочко. Ви
хованці студії презентували чотири вис
тави: "Гадалка" за п'єсою Карела Чапе
ка, "Скажений Теофіло" за п'єсою Сла
вомира Мрожека, "Успіх" за п'єсою
Олександра Вампілова та "Свято на
трьох" за п'єсою Іллі Дюкарєва.
Всі чотири вистави вражали гармонійним
поєднанням сценографії, високим виконав
ським рівнем акторів, вдало підібраними
костюмами та яскравим музичним оформ
ленням. Хочеться відзначити мінімалізм у
декораціях  ставки було зроблено на ак
торську техніку студійців.
Робота над постановками тривала понад
пів року, та цього виявилося достатньо, щоб
не зіграти, а прожити кожен персонаж, не
перейти межу між гумором та фарсом, ні на
хвилину не вийти з образу та вповні обсязі
донести до глядача "надзавдання" обраних
постановником п'єс. А завдання для юних
акторів було не з легких, враховуючи те, що
деякі вихованці прийшли до студії лише на
початку цього навчального року.
Тих, хто вперше виступав перед широким

глядацьким колом, хочеться привітати з
вдалим дебютом, а тим, хто навчається вже
кілька років,  побажати і надалі вдоскона
лювати свою майстерність та радувати гля
дачів новими роботами. Адже театральне
мистецтво виховує гармонійну, високомо
ральну, всебічно розвинену особистість та
досить часто допомагає обрати справу на
все життя.

ДО ПРИЙОМНИХ РОДИН  З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ

Особлива подяка депутату Бо
ярської міської ради Людмилі
Яременко, яка приділяє особливу
увагу дітям. Вже багато років пос
піль вона стає спонсором дитячо
го свята. Тож і цього разу кожен
малюк традиційно отримав смач
не морозиво.

Районна організа
ція Товариства Чер
воного Хреста Украї
ни, яку очолює Лідія
Заїченко, за підтрим
ки Всеукраїнського
благодійного фонду
"Тріумф серця" під
керівництвом Віталія
Тирона організували
і провели акцію з на
дання гуманітарної
допомоги будинкам
сімейного типу райо
ну.
Таких сімей у райо
ні кілька. У Боярці 
родина Дебелинських, де виховується 11 ді
тей різного віку, у Личанці  сім'ї Гавенків (8
дітей) та Дехтяренків (11 дітей). У родині

священика Колоди зі
Шпитьок виховується
10 дітей, у сім"ї Резмер
з Горбович  7 діток та у
родині Гончаруків з
Крюківщини  8 дітей.
Благодійники вручи
ли усім родинам речі,
одяг, м'які іграшки та
набори соків, а також
побажали сім'ям щас
тя, здоров'я та достат
ку.
Принагідно Віталій
Тирон поцікавився у
прийомних батьків про
потреби сімей, щоб
врахувати їх під час інших відвідин.
Євген Пікуль,
фото автора

Ч И Б УД Е В Б О Я Р Ц І В Л А С Н И Й Т Е АТ Р ?
Під час недавнього круг
лого столу на теми культури
ентузіасти порушили питан
ня про створення у Боярці
муніципального театру. Чи
не занадто для нашого міс
та з купою соціальноеконо
мічних проблем? І чи взага
лі на часі амбітні культуро
логічні проекти в час, коли
наша Батьківщина підда
ється підступній повзучій
агресії сусідньої держави?
Старожили пам'ятають, що в
Боярці був шкільний аматор
ський театр настільки високо
го рівня, що збирав на свої
вистави численну глядацьку
аудиторію. Організували театр
вчителі Боярської ЗОШ № 1
Іван Юхимович та Ірина Пав
лівна Коваленки. Іван Кова
ленко увійшов в історію міста
та всієї України як поетдиси
дент, але не забуваймо: він був
видатним педагогом.
Згадує Лариса Іванівна Па
цанівська, випускниця 1951
року: "Ми були у Ірини Павлів
ни та Івана Юхимовича перши
ми. Коли я прийшла до школи
у 1947 році у 7й клас, вони як
раз починали у нас викладати,
а Ірина Павлівна ще й стала
класним керівником. І одразу
почалося якесь особливе ча
рівне життя: ми ходили в похо
ди, ставили п'єси.
На той час у школі було бага
то тих, кому війна завадила
вчитися, частина учнів була
старша за віком, і тому спек
таклі не видавалися учнівськи
ми. Репетирували ми з Іриною
Павлівною і Іваном Юхимови
чем вечорами, і це були абсо
лютно надзвичайні часи! Най
кращою постановкою вважаю
"Ліс" Олександра Островсько
го. Ми й досі переконані, що
вона була найкращою в Ра
дянському Союзі. Куди там то
му МХАТу!".
А ось що розповідала випус
книця 1953 року Ольга Рожма
нова: "Наші спектаклі збирали

всю школу, батьків, учителів і
взагалі пів міста. Ставили
п'єси Островського, "Ревізо
ра" Гоголя, окремі сцени із
"Циган" Пушкіна. Всі п'єси ми
знали напам'ять. Самі робили
декорації (Іван Юхимович
прекрасно малював!), шили
костюми. А щасливі хвилини
репетицій
залишились
у
пам'яті назавжди".
Захоплення театром було не
випадковим. Ще учнем Пере
яславської школи № 1 Іван
Юхимович організував шкіль
ний театр, у якому ставились
п'єси українських авторів, але
якщо Іван Юхимович мав дос
від аматорського театру, то
Ірина Павлівна володіла ба
гатьма професійними навич
ками, оскільки ще в дитинстві
брала уроки театрального
мистецтва та художнього чи
тання. (Навіть наприкінці жит
тя, у свої 92 роки, Ірина Пав

всі. Спочатку це була ніби гра
в театр, але досить швидко
вона переросла у серйозне
захоплення. Все було органі
зовано дуже ґрунтовно: спо
чатку вивчалися біографії ви
датних драматургів та систе
ма Станіславського, потім 
перше читання, розподіл ро
лей, читка по ролях, індивіду
альна робота з кожним акто
ром і репетиції, генеральна
репетиція, прем'єра, розбір
того, як було зіграно спек
такль. А потім усі разом їхали
дивитися спектакль у виконан
ні професійних акторів. І знов
обговорювали, визначаючи, у
чиєму виконанні спектакль був
кращий.
Згадує Пархоменко Галина
Миколаївна, випускниця 1949
року: "Яким чудом був наш те
атр! Але найяскравішою згад
кою для мене залишився пуш
кінський вечір. Там було все:
величезний
портрет поета
(його намалю
вав Іван Юхи
мович), уривки
із п'єс, вірші,
романси, дуе
ти. На сцену ми
виходили
у
розкішному
вбранні: вчите
лі
виписали
костюми
із
оперного теат
ру. Дівчата бу
ли неперевер
шені в кринолі
нах і декольте.
Але головним
був не сам те
"Ліс" О.Островського, сцена з учнівської вистави
атр  педагоги
володіли
та
лівна могла з пам'яті дуже ар
лантом розкривати всі наші
тистично "програвати" цілі
таланти та здібності. Кожна
п'єси).
ініціатива підтримувалася, нас
Швидко театральне захоп
поважали, хвалили. Все це да
лення охопило всю школу.
вало енергетичний заряд, сти
Збірна команда старшоклас
мул до роботи".
ників, але в організаційних пи
Проект виявився вдалим пе
таннях були задіяні практично
реважно завдяки ентузіазму

молодих талановитих учите
лів, наявності у них певного
театрального досвіду, глибо
кого розуміння класичного ма
теріалу, безкінечної любові та
поваги до своїх учнів. Але да
вайте замислимось  а в які
часи організували театр вчи
телі Коваленки? Це були важкі
повоєнні часи, країна ледь
оговтувалася після Великої
вітчизняної війни та голоду
19461947 рр. (третій голодо
мор). У школі стеля прямо в
класах підпиралася "колона
ми", пічне опалення, відсут
ність світла, підручників і зо

питалюк та його дружина Єв
генія, актриса та старший вик
ладач цього ж інституту. А на
ша справа  гуртом подумати,
чим ми можемо їм допомогти.
Коли я писала цю статтю, то
сумнівалася, а чи не вдатися
до самоцензури: відредагува
ти спогади очевидців таким
чином, щоб не звучали пов
сякчас згадки про російську
класику? Занадто напружена
зараз ситуація  можливо, вза
галі потрібно накласти мора
торій на згадку про все, що
стосується сусідаагресора?
Але то згубна практика  пере
писувати
або
підчищати істо
рію  навіть тако
го маленького,
але гордого міс
та, як Боярка.
Будьяке замов
чування завжди
шкідливе. І зали
шається усвідо
мити: що викла
даючи російську
мову та літера
туру, Ірина Пав
лівна виховува
Іван Коваленко з учнямиакторами
ла порядних лю
шитів  писали на полях старих
дей, справжніх патріотів своєї
книг чи в саморобних зшитках
Батьківщини. А Іван Юхимо
з обгорткового паперу. І вчи
вич, влаштовуючи літературні
телі, і учні бідували, багато хто
вечори великих російських
втратив батьків, рідних.
класиків нарівні з українськи
Саме цей період колишні
ми, був репресований за "ук
"театрали" згадують як най
раїнський націоналізм". То бу
щасливіший у своєму житті. І
ли складні, парадоксальні, не
чи не символічно, що ідея Бо
людські часи. Але найстрашні
ярського театру воскресла са
ше, що вони відроджуються у
ме зараз  у драматичний мо
сусідній державі в ще більш
мент, коли наша країна прохо
небезпечному вигляді. Ми ма
дить через потрясіння, депре
ємо боронити свою країну 
сію, загибель борців за свобо
кожен так, як він може. Хтось
ду, наших воїнів, мирного на
із зброєю у руках, а хтось  під
селення.
німаючи загальний рівень
Саме зараз знову з'явилося
культури та духовності. Тому
в Боярці подружжя митців, го
що зараз головний фронт  у
тове взяти на себе втілення у
наших душах та душах наших
життя амбітної ідеї створення
дітей.
міського театру  режисер та
майстер курсу КНУТКіТ ім.
КарпенкаКарого Аркадій Не
Марія Кириленко
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ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА БОЯРСЬКОГО "ВЕТЕРАНА"
На футбольних майданчи
ках КиєвоСвятошинського
району тривають ігри ІІІ ліги
КиєвоСвятошинського ра
йонного чемпіонату з фут
болу.
Зокрема, 31 травня, на бо
ярському стадіоні "Зеніт" у
футбольному герці зійшлися
лідер, а відтак один із най
сильніших суперників ФК
"Вишневе2" та боярський ФК
"Ветеран".
Щоб довго не інтригувати
наших читачів, утримаємося
від розповіді про цей чи не іс
торичний матч. Адже резуль
тат говорить сам за себе: 7:1
на користь боярського "Вете
рана"!
Звісно, переможцями себе
того дня почували гравці, чиї
голи й цього разу привели ко
манду до перемоги. Це  Ігор
Фідря, Роман Колесник, Ген
надій Яровий, Руслан Дорош
та Денис Майборода, який за
бив у ворота суперників аж три
голи! Причому це його третій
хітрік (тобто  три голи за
матч!) в п'яти іграх!
Існує думка, що, саме в бо
ярському "Ветерані" грає одна
з найкращих пар захисників по
всіх трьох лігах цьогорічного
чемпіонату: Олександр Бабій
чук та Олександр Мальцев.
Щодо останнього гравця, то
він є новим надбанням коман
ди. Відтак варто познайомити
ся з ним ближче.
Так стають "ветеранами"
Олександр Мальцев має дві
важливі "речі" в житті: невели
кий бізнес та найбільшу спра
ву свого життя  футбол.
Народився майстер спорту з
футболу Олександр Мальцев
30 жовтня 1975 року в м. Ру
біжне Луганської області.
Свою спортивну кар'єру роз
почав як і більшість футболіс
тів. Брав участь у дворових
футбольних матчах. Здобував
перші перемоги в обласних
змаганнях серед дітей. Прой
шовши всі сходинки дитячих
вікових груп  від молодшої до
старшої, якось майже непо
мітно перейшов до дорослої
команди, у складі якої відіграв
рік.

Невідомо, наскільки успішно
склалося б подальше спор
тивне життя Олександра, якби
не помітив його новий тренер
 Сергій Черних.
З його приходом
зріс рівень трену
вань, а відтак і ре
з у л ьт а т и в н і с т ь
гри, і рівень ко
манди, хлопців
почали запрошу
вати до профе
сійних команд:
"Хімік" з Сівер
ського
Донця,
"Маріуполь",
"Черкаси". Що ж
до Олександра
Мальцева, то з
1993 по 1996 рік
він грає в Алчев
ську. А з 1996 по
2002  гравець
Київського ЦСКА.
"Потім
наш
клуб переймену
вали в "Арсенал", змінилися
спонсор і, тренер і команда, 
згадує мій співрозмовник.  А
ми, "старики", роз'їхалися.
Але ніхто не загубився, всі
знайшли своє "місце під сон
цем", шкода лише, що розпа
лася гарна команда".
З 2002 до 2008 року Олек
сандр грає в "Маріуполі", дея
кий час навіть був капітаном
команди. За оцінками міжна
родних фахівців, команда хоча
й не була в турнірній таблиці,
але за оцінками входила до
першої десятки кращих ко
манд Європи.
У складі ЦСКА Олександр
Мальцев двічі брав участь в
Єврокубках, тож ту неповтор
ну атмосферу знає не з чуток.
Як же опинився Олександр в
Боярці? Відповідь проста: йо
го дружина  боярчанка. Біль
ше того, будиночок її батьків
знаходиться за кілька десятків
метрів від "Зеніту".
"Тому кожні вихідні ми з діть
ми приїжджаємо з Києва до
Боярки,  пожвавлюється
Олександр.  Спілкуючись з
сусідамибоярчами, поступо
во долучився до футбольного
життя міста. Спочатку тільки
теоретично. Поки одного разу,

взимку, Юрій Маціпура не зап
ропонував зіграти у складі ко
манди у "ветеранському" тур
нірі. І вже після закінчення тур

ків?
 Яке може бути враження
від команди при такому рахун
ку? Відмінно зіграли! Емоції

ніру так і залишився в команді,
середній вік гравців якої  38
років. Ми успішно граємо про
ти молодих".
Умови рівні 
результати різні
Непомітно розмова перехо
дить на рівень оснащення ко
манд, на футбольне поле. На
гадаємо: гра відбувалося піс
ля сильного дощу і під дощем,
на боковому полі "Зеніту", яке
сердито "їжачилося" мокрими
нестриженими купинами, які
відсилали м'яч у непередбачу
ваному напрямі. В цих питан
нях мій співрозмовник виявив
ся справжнім філософом:
"Звісно, чим вищий рівень
змагань, команд, тим кращі
умови. Та це  не головне. Ад
же поле однаковісіньке для су
перників і для нас. А от май
стерність і бажання перемогти
 у всіх різні".
Нашу розмову перериває
закличне сюрчання свистка
арбітра матчу: час розминки
якось непомітно закінчився, а
відтак продовження бліцін
терв'ю відбулося вже після за
кінченні матчу:
 Яке Ваше враження від
сьогоднішньої гри, від власної
команди та команди суперни

лише позитивні від сьогодніш
нього свята під назвою "фут
бол"!  сяє Олександр широ
кою посмішкою.  Що ж до су
перників, то це молода коман
да, яка ще не навчилася, як
кажуть, "тримати удар". При
рахунку 2:1 вони начебто за
грали активніше, і навіть якась
надія у них з'явилася, що було
видно по самій грі. Але потім,
коли рахунок "посипався" 3:1,
4:1, вони просто "зупинили
ся". Можливо, сьогодні просто
був не їх день.
Секрети перемоги
Їх, тобто секретів, кілька.

КИЄВОСВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ:
Впродовж 79 червня відбу
дуться матчі 7 туру районного
чемпіонату з футболу 2014
року.
На футбольних полях району зі
своїми суперниками зустрінуться
і боярські команди.
Перша ліга
39 червня, 11:00, Забір'я:
ФК “Арсенал” (Боярка)  ФК
“ПСВіннер” (Боярка)
Друга ліга
38 червня, 18:00, ПМК Буча:

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ
Салат з баклажанів
"Весняне тепло"
Час приготування  15 хв.
Недарма кажуть, що все геніальне 
просто. Не потрібно вигадувати щось
складне, використовуючи рідкісні та
дорогі складники, коли весна і літо да
рують нам вітаміни.
Раджу Вам не знімати шкірку з бакла
жанів, адже в ній дуже багато корисних
елементів.
Інгредієнти:
 баклажани  2 шт.
 перець болгарський  1 (великий)
 цибуля порей  23 пір'їнки
 сир твердий  50 г
 олія  2 ст. л
 сіль  за смаком
 зелень  будьяка, за смаком
 перець чорний, мелений 
за смаком
Приготування:
Ретельно миємо баклажани і болгар
ський перець та нарізаємо їх великими
шматочками. Смажимо на олії (краще
оливковій) 57 хв. Додаємо порізану
цибулюпорей і підсмажуємо 23 хв.
Додаємо сіль та перець. Викладаємо в
тарілку, охолоджуємо та додаємо порі
заний чи натертий сир.

Курка "За склом"
Час приготування: 4560 хвилин
Вам подобається курка, а в Вашому
арсеналі тільки варена, смажена та
гриль? Спробуйте рецепт, який перет
ворить звичайний обід у святковий.
Інгредієнти:
 курка (ціла або шматочки)
 сіль
 перець білий
 спеції
 часник
 будьякі трави за Вашим смаком
Приготування:
Розрізаємо вподобані Вами частин
ки курки на шматочки
розміром 810 см. Нати
раємо їх сіллю, білим
перцем, спеціями та час
ником. Беремо звичайні
сіньку скляну банку,
складаємо в неї шматоч
ки курки та прикриваємо
її кришечкою для кон
сервування (прослідкуй
те, щоб вона була без
резинки). Ставимо в ду
ховку, розігріту до 160
градусів і через 4560 хв.
дістаємо ніжне диво, яке
принесе насолоду вишу
каним смаком.

Перший відкриває, вже про
щаючись, мій сьогоднішній
співрозмовник
Олександр
Мальцев:
 Повірте, за час моєї фут
больної "одіссеї" мені довело
ся грати в різних командах. Не
буду говорити загальновідо
мих речей про взаєморозумін
ня та взаємопідтримку, хоча
вони, безумовно, є. Скажу
простіше: у “Ветерані” грати
комфортно. Чому? Тому що тут
кожний гравець виходить на
поле, щоб отримати задово
лення від гри, і при цьому дає
результат. Думаю, під цими
словами міг би "підписатися"
кожен гравець команди "Вете
ран".
Втім, це лише одна з таєм
ниць особливості цієї коман
ди. Ще одна  у самому понятті
"команда", рівноцінними скла
довими якого є гравці, що ви
ходять на поле, та ті, хто за
безпечують "тили"  спонсори.
Один із них  генеральний ди
ректор фірми "Репласт" Олек
сандр Масленніков вже три
роки підтримує боярський
"Ветеран": забезпечує коман
ду формою, м'ячами та ін. А
ще "Ветераном" опікуються
депутат Боярської міської ра
ди Олександр Видря та гене
ральний директор ЗАТ "Вентс"
Валерій Коломійченко. Відтак
команда "Ветеран" висловлює
щиру вдячність цим людям за
тривалу спонсорську підтрим
ку.
Радислав Кокодзей,
фото автора

Батончики
"Чарівні палички"
Час приготування: 1520 хвилин.
Страва проста і корисна. Приготуйте
її як легкий перекус для дитини або де
серт для всієї родини. Під час приготу
вання можна додати фрукти, горіхи,
родзинки.
Інгредієнти:
 сир кисломолочний  480 г
 борошно  180 г
 яйце 2 шт.
 масло вершкове
(для обсмажування)  120 г
 цукор  90 г
 сметана  90 г
 цукрова пудра  60 г
 сода  пів чайної ложки
 сіль (за смаком)
Приготування:
Перетираємо сир і додає
мо борошно, яйця, сметану,
цукор, соду, сіль та ретель
но вимішуємо. Отриману
сиркову масу формуємо в
пластину 11,5 см, нарізає
мо смужками довжиною
10 см та шириною 2 см.
Обсмажуємо в розтоплено
му вершковому маслі до зо
лотистої скоринки. Викла
даємо на тарілку та прикра
шаємо цукровою пудрою.

ФК “Кристал” (Буча)  ФК
“Стара Боярка”
37 червня, 11:00, Забір'я:
ФК “Фанат” (Боярка)  ФК
“Арсенал” (Буча)
Третя ліга
38 червня, 17:00, Княжичі: ФК
“Княжичі Юніор” (Княжичі) 
ФК “Ветеран” (Боярка).
Вболіваймо за наших
земляків!

Торт
"СЕРДЕЧКОМЕДОВИК"
від Ліни АНДРІЙЧУК
з власним фото
Редакція газети "Бояркаін
форм" щиро радіє, що започатко
вана нами рубрика "Рецепти наших
читачів коритується увагою.
Ми вдячні нашим дописувачам за
нові кулінарні шедеври та чекаємо
нових!
Інгредієнти для тіста:
 2 яйця,
 2 стол. ложки меду,
 0,5 склянки цукру,
 1 ч. ложка соди, погашеної оц
том,
 борошно мука (скільки візьме тісто).
Яйця, мед, цукор, соду переміша
ти, збити міксером, додати борош
но. Зробити негусте тісто і випекти
тісто.
Крем: 300 г
сметани, 0,5
склянки цукру
перемішати,
збити.
Я викорис
тала заварний
крем у паке
тику та вер
шкове масло,
торт посипала
кокосовою стружкою, кондитерськи
ми сердечками та квіточками, прикра
сила білими трояндами.
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Ùèðî â³òàþ òâîð÷èé êîëåêòèâ
"ÊÏ "²À "Áîÿðêà-³íôîðì"
³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì Äíåì æóðíàë³ñòà.
Çè÷ó Âàì òâîð÷èõ óñï³õ³â,
íàòõíåííÿ ó ðîáîò³ òà
âñüîãî íàéêðàùîãî.
Áàæàþ ïðîôåñ³éíî¿ íàñíàãè
òà óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ óñ³õ
ðîçïî÷àòèõ ïðîåêò³â.

Êîëåêòèâ ÊÏ "²À "Áîÿðêà-³íôîðì"
äÿêóº óñ³ì àâòîðàì
òà äîïèñóâà÷àì, ÿê³ ðàçîì ç íàìè
òâîðÿòü ãàçåòó "Áîÿðêà-³íôîðì".
Äåíü æóðíàë³ñòà íàøå ñï³ëüíå ñâÿòî.
Òîæ çè÷èìî âàì,
äîðîã³ êîëåãè,
çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â,
ãîñòðîãî ïåðà òà
ùåäðèõ ãîíîðàð³â.

Ç ïîâàãîþ,
ì³ñüêèé ãîëîâà Òàðàñ Äîáð³âñüêèé

Êîëåêòèâ
"Áîÿðêà-³íôîðì"

Запрошуємо Вас взяти участь
у соціальному проекті

«НАШЕ
УС М І Х Н Е Н Е
МАЙБУТНЄ»

6 червня 2014 року

ГОРОСКОП
9 червня  15 червня
ОВЕН (21.03—20.04).
Цей тиждень варто присвятити
окресленню планів на перспективу
та продумуванню оптимальної так
тики дій. Вагомих здобутків у про
фесійній сфері вам наразі досягти
не випадає, варто утриматися та
кож від фінансових операцій.
ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).
У вас ближчими днями може
з'явитися чимало способів здійсни
ти важливі задуми і вирішити давні
проблеми. Ймовірне також помітне
зрушення в кар’єрному поступі. Не
втратьте слушної нагоди досягти
бажаного.
БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).
Вміло скориставшись отрима
ною інформацією, ви зможете зро
бити стрімкий ривок у бізнесових
справах. Професійні напрацювання
будуть успішними, фінансові опе
рації — вигідними.

Ми здатні на справжні дива заради
однієї дитячої усмішки.
Давайте разом з нашими дітьми
надихнемо земляків
на добрі справи заради нашого
майбутнього.
Фотографії Ваших усміхнених малюків
віком від 2х до 5ти років
надсилайте на електронну адресу
газети: boyarkainform@ukr.net

РАК (22.06—23.07).

Михайло ДОБРІВСЬКИЙ

Софія НІКОЛЬНІКОВА

Задля уникнення несподіваних
проблем у сфері ділового парт
нерства, варто заручитися макси
мальною пильністю та виваженістю
дій: наразі існує ризик прикрих по
милок, здатних звести усі напрацю
вання нанівець.

ЛЕВ (24.07—23.08).
За умови чітких і виважених дій
ви зможете залагодити більшість як
нагальних, так і давніх питань, поз
бувшись нарешті обтяжливого ван
тажу невирішених проблем, що
тривалий час перегороджував шлях
до нових досягнень.

ДІВА (24.08—23.09).
В цілому цей тиждень буде дово
лі сприятливим для професійного
успіху та оптимального втілення
творчих ідей. Ймовірна реалізація
важливого проекту, що відкриє пе
ред вами привабливі перспективи.

ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).

Мирослава ФЛОМБОЙМ

Артем ДЕРЕЗА

Ваня ПРОЦЕНКО

Вам слід утриматися від будь
яких фінансових операцій та
ухвалення важливих рішень — ри
зик матеріальних втрат та невип
равних помилок цього тижня буде
доволі високим.

СКОРПІОН (24.10—22.11).

К Р И М С Ь К И Й РА К У Ш Н Я К ,
ГА З О Б Е Т О Н , В У Г І Л Л Я ,
ДОШКА, БРУС.
СУПЕРЦІНА!
тел. 095-0000-884,

096-0000-884

У газеті “Бояркаінформ” № 6 від 28 березня
2014 р. була допущена помилка в оголошенні.
Правильний текст оголошення читати так:
Втрачене свідоцтво про право власності на
квартиру за адресою: м. Боярка, вул. Леніна,
30, кв. 116, реєстровий № 62 від 8.02.1999 р.
на Дику Ганну Іванівну і Дикого Миколу
Павловича, вважати недійсним.

Для вас це саме той період, коли
варто зважуватись на ризик задля
досягнення важливої мети. Ближ
чими днями вам випаде блискучий
шанс досягти бажаного у масшта
бах значно більших, ніж могли очі
кувати.

СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).
Задля здійснення намічених пла
нів варто раціонально розподілити
сили і час, зосередитись на головно
му та відкинути несуттєве — момент
загалом сприятливий, але важливо
правильно ним скористатись.

КОЗЕРІГ (22.12—20.01).
Не переймайтеся, якщо не всі за
думи вам вдасться реалізувати в на
мічені строки. Можливо, пауза в ді
ловій активності наразі потрібна для
ретельного продумування ймовір
них ризиків.
ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).
На цьому тижні вам слід бути
максимально розсудливими і кон
структивно використовувати жит
тєві сили. Зважаючи на невисокий
енергетичний потенціал, важливо
знаходити час для повноцінного
відпочинку.
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РИБИ (20.02—20.03).
Напрочуд успішний для вас пері
од. Завдяки вдалому збігу обставин
чи несподіваній зустрічі з потрібною
людиною, ви зможете здійснити
найважливіші задуми і досягти ос
новної мети.

