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26 червня міський голова Тарас Добрівський та
народний депутат України Андрій Пінчук провели
спільний особистий прийом громадян.








 


КОРОТКИЙ НАРИС ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ВАГИ
В умовах більшовицької агресії Українська Центральна Рада своїм
ІV Універсалом від 22 січня 1918 року проголосила незалежність Украї
ни: "Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від ко
го не залежною, вільною, суверенною державою українського народу".
Уперше в ХХ столітті українці проголосили створення своєї держави.
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НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ –
ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ
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ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКУВАННЯ
ІВАНА КУПАЛА
Ó ñóáîòó, 6 ëèïíÿ 2013 ðîêó,
íà «Ëîäî÷íîìó» ñòàâêó
â ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
(âóë. Êè¿âñüêà)
â³äáóäåòüñÿ âåñåëå
ñâÿòêîâå ä³éñòâî.
Äëÿ áîÿð÷àí òà ãîñòåé ì³ñòà
îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè
ö³êàâó êîíöåðòíîðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó,
òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî
òà äèñêîòåêó.
Ñâÿòêóâàííÿ ïî÷íóòüñÿ
î 18 ãîäèí³ ³ òðèâàòèìóòü
äî 22 ãîäèíè.

РАЙОННІ
ДЕПУТАТИ
ВИВЧАЛИ
ПРОБЛЕМИ
МЕДИКІВ
Нещодавно медики України від
значали своє професійне свято,
що стало ще одним приводом при
вернути увагу суспільства до проб
лем галузі. А те, що їх немало, мо
же підтвердити кожен лікар.
На жаль, не є винятком Цен
тральна районна лікарня, яка обс
луговує близько 300 тисяч насе
лення і при цьому працює на межі
своїх можливостей та ресурсів.
3 липня 2013 року відбулася зустріч
депутатів КиєвоСвятошинської ра
йонної ради з керівниками структур
них підрозділів Центральної районної
лікарні КиєвоСвятошинського райо
ну. Зустріч відбулася на виконання
відповідного рішення райради про
створення спеціальної депутатської
комісії з вивчення ситуації у медичній
галузі району. За словами головного
лікаря ЦРЛ Василя Кравченка, цю ко

СЯЙВОМ СОНЦЯ ВСЕ ЗАЛИТО –
В ДОШКІЛЬНЯТ ГОСТЮЄ ЛІТО!
Найбільшою цінністю в світі є життя і здоров'я лю
дини. Тож збереження та зміцнення здоров'я кожного
малюка  це одне з пріоритетних завдань дошкіль
них закладів, а технології для збереження здоров’я –
невід'ємна частина сьогоднішнього освітньовихов
ного процесу. Вони дозволяють проводити оздоров
лення дітей у цікавих різноманітних формах, забез
печувати фізичне, соціальноемоційне, духовне, ін
телектуальне благополуччя малюків.
Літнє оздоровлення у дитячому садку  найці
кавіша пора для дітей: час захоплюючих пригод і
розваг, нових знайомств і цікавих зустрічей.
Літні розваги в дитячому садку "Даринка" зав
жди цікаві для малят. Це не тільки хороші виховні
заходи, а й свято в душі кожної дитини. Завжди з
нетерпінням малюки чекають чогось загадково
го та веселого, а також є нагода запросити своїх
татусів і мам на свято чи розвагу.
27 червня педагогічний колектив дитячого
садка "Даринка" подарував своїм вихованцям
свято "Сяйвом сонця все залито  в дошкільнят
гостює літо!" Це свято настрою, бадьорості і ра
дості зробило ще один день перебування малю
ків у дошкільному закладі незабутнім!
Цього дня панував гарний настрій, проводи
лись ігри з найменшими малюками садочка. Ці
каво було дивитися на наших дітей, на їхні оче
нята, які сяяли допитливістю та чекали чогось
чарівного та незвичайного.
Дошкільнята із задоволенням виконували роз
важальні рухові вправи, брали участь у зма

ганнях і конкурсах. Педагогам вдалося головне  створити
у дітей гарний настрій, удосконалити їхні рухові вміння й
навички в невимушеній ігровій ситуації. А атмосфера гри
зменшила напругу під час виконання рухів та допомогла
розкрити потенційні можливості кожної дитини, виявити
творчість у руховій діяльності дошкільнят.
Тож сподіваємось, що літнє оздоровлення для нашої ма
лечі буде розумним, щасливим, корисним і радісним. Ба
жаємо всім сонячної погоди, веселого відпочинку та хоро
ших надійних друзів.

місію було створено з метою покра
щення медичного обслуговування жи
телів району та матеріальнотехнічно
го забезпечення Центральної район
ної лікарні.
Члени згаданої комісії Валентина
Бернацька та Олександр Юраков ра
зом зі своїм колегоюдепутатом і го
ловним лікарем Василем Кравченком
зустрілися з адміністрацією лікарні. Під
час тривалої розмови було озвучено
всі проблеми, які на сьогодні, попри всі
старання районної влади, гостро сто
ять перед медиками. Серед озвучених
проблем і дахи, що протікають, і тріщи
на на будівлі пологового будинку, і гос
тра нестача ставок хірургів та інших
фахівців, і недостатнє забезпечення ін
вентарем, меблями тощо.
За результатами зустрічі готується
доповідь на найближчій сесії Києво
Святошинської районної ради.

2

Офіційно

¡ÓˇÍ‡


НАШЕ МІСТО
ОЧИМА МОЛОДІ
Напередодні Дня молоді відбулась доволі символічна подія. 26 червня 2013
року міському голові Тарасу Добрівському було вручено Меморандум за резуль
татами роботи Молодіжного форуму.

На врученні були присутні також співоргані
затори молодіжного форуму  представники
громадської організації "Центр розвитку гро
мад" та Центру реабілітації  Ангеліна Лахтадир
та Марія Кириленко. Від молоді  куратори ро
бочих груп форуму Ольга Ковчан та Тетяна Чір
кова, а також представники молодіжного клубу
"Позитив" на чолі зі своїм керівником Оксаною
Слєповою.
Нагадаємо, що 22 травня в рамках Програми
підтримки громадських ініціатив  2013 Бояр
ської міської ради відбувся молодіжний форум
"Боярка очима молоді". Підсумковим докумен
том молодіжного форуму став Меморандум,
адресований органам місцевого самовряду
вання, підприємцям, громадським організаці
ям та об'єднанням, а також молодим людям
міста Боярка. Упродовж роботи форуму мо
лодь працювала над цим документом як у за
гальному контексті, так і за окремими напрям
ами, зокрема:
 Патріотичний –
куратор Марина Мірзаєва;
 Туристичноспортивний –
куратор Юлія Апостолова;
 Соціокультурний –
куратор Ольга Чорнобров;
 Забудова міста –
куратор В'ячеслав Сенчук;
 Екологічний –
куратор Тетяна Чіркова;
 Інвестиційний –
куратор Ольга Ковзан.
У цьому документі відображається бачення
молодими людьми майбутнього Боярки,
визначено пріоритетні, на погляд молоді, нап

рями розбудови рідного міста, окреслена роль
місцевого бізнесу та молоді щодо перетворен
ня нашої Боярки на квітуче розвинене місто.
Голова правління ГО "Центр розвитку гро
мад" Ангеліна Лахтадир розповіла про Моло
діжний форум, а також як відповідально і сер
йозно працювали його учасники. Вона зокрема
зазначила, що Меморандум може принести
реальну користь у подальшій активізації соці
ального життя міста.
Керівник інформаційноаналітичної служби
ЦСПР Марія Кириленко розповіла про роботу
над документом: "Спочатку було опрацьовано
всі робочі матеріали форуму. Доопрацювання
відбувалося шляхом консультацій з куратора
ми груп. Суперечливі моменти та формулю
вання, проти яких протестував хоча б один
член робочої групи, були зняті. Таким чином,
остаточний варіант документа представляє
консолідовану думку молодих боярчан".
Тарас Григорович у свою чергу подякував
молодим людям за активну життєву позицію,
небайдужість та любов до рідного міста. Він та
кож наголосив, що тільки спільними зусиллями
можна зробити Боярку красивішою. Важливо,
щоб боярчани брали активну участь у соціаль
но значимих проектах, які проводить міська ра
да, та самі ініціювали подібні заходи. Лише тоді
громадяни відчуватимуть відповідальність за
все, що робиться в місті.
Міському голові було передано мініпроекти,
які виносились на ярмарок ідей, який нещодав
но відбувся у Центрі реабілітації населення і
став логічним продовженням Молодіжного фо
руму. Адже всі проекти так чи інакше стосують
ся дітей та молоді.

КП «БГВУЖКГ» повідомляє

4 липня 2013 року

НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ –
ДО ПРЕДСТАВНИКІВ
ВЛАДИ
26 червня міський голова Тарас Добрівський та
народний депутат України Андрій Пінчук провели
спільний особистий прийом громадян.
Прийом тривав близько двох годин і впродовж цього часу чи
мало жителів міста скористалися можливістю поставити свої
запитання представникам влади.
Серед питань, порушених жителями міста, були проблеми,
пов'язані з оформленням права власності на земельну ділянку.
З такими питаннями, до речі, боярчани звертаються до пред
ставників влади досить часто, тому Тарас Григорович та Андрій
Павлович домовились напрацювати механізм надання допо
моги заявникам.
Того дня до міського голови та народного обранця звернули
ся представники громадської ради, яка діє при Боярській місь
кій раді, з проханням підтримати ідею створення притулку для
бродячих тварин. Відвідувачі озвучили своє бачення вирішення
цієї проблеми та попросили сприяння влади щодо розташу
вання притулку. Тарас Добрівський в свою чергу поділився
власними думками. Адже ця проблема дійсно досить актуаль
на у місті. І те, що громадськість має намір долучитися до її ви
рішення, дуже імпонує міському голові. Це свідчить про бажан
ня жителів міста активно долучатися до вирішення проблемних
питань.
Представники трьох ветеранських організацій також прибу
ли до міської ради, аби поставити свої запитання представни
кам влади.

Серед озвучених питань: будівництво хоспісу для невиліков
но хворих інвалідів та ветеранів, питання, пов'язані з похован
ням померлих ветеранів, адже всі вони  люди дуже поважного
віку і досить часто не мають рідних, які могли б про це подбати.
Загалом усім відвідувачам імпонували увага та конструктивний
підхід до вирішення поставлених питань.
До речі, це був перший особистий прийом, проведений на
теренах нашого міста народним депутатом України Андрієм
Пінчуком. Вирішено, що зовсім скоро в Боярці буде відкрито
громадську приймальню народного депутата України, де жите
лі міста матимуть змогу отримати допомогу.
Для довідки: Пінчук Андрій Павлович, народний депутат
України VII скликання, закріплений за нашим виборчим ок
ругом № 95. Обраний по загальнодержавному багатоман
датному округу. Номер у списку 69. Член Партії регіонів з
2001 року, член депутатської фракції Партії регіонів у Вер
ховній Раді України сьомого скликання.
Голова підкомітету з питань страхової діяльності, регулю
вання ріелторської діяльності та інших операцій на ринку не
рухомості, оцінки майна, майнових прав та професійної оці
ночної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності. Член Лічильної комісії Вер
ховної Ради України.
Проживає в місті Буча Київської області.
Власна інформація

ПРО ПІДГОТОВКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ДО ОСІННЬОЗИМОВОГО ПЕРІОДУ
Відповідно до затверджених заходів з підго
товки до роботи в осінньозимовий період 2013
2014 років житлового фонду, який перебуває на
балансі управління, в червні проведено такі ро
боти:
 заміна запірної арматури та ділянок внутрішньобу
динкових мереж тепло, водопостачання та водовідве
дення в житлових будинках по вул. Білогородській, 23,
вул. Молодіжній, 59 та 67, вул. Дежньова, 50/61. Загаль
на вартість матеріалів склала близько 22 тис. грн;
 ремонт покрівлі дахів над окремими квартирами у
будинках по вул. Щорса, 14, 23/40, 26, 31, вул. 50 ро
ків Жовтня, 10, вул. Дежньова, 50/61. Частина мате
ріалів закуплена за рахунок власників квартир;
 ремонт сходового маршу у будинку по вул. Пас
тернака, 70, матеріали придбано за рахунок меш
канців;
 ремонт ґанку при вході в будинок по вул. Моло
діжній, 12/2;

 ремонт сходів будинку по вул. 50 років Жовтня, 10,
під'їзд 3, вул. Білогородській, 27, під'їзди 13,
вул. Щорса, 27;
 заміна вхідних дверей у будинку по вул. Молодіж
ній, 18, під'їзд 2;
 спеціалізованою організацією проведено технічну
експертизу 42х ліфтів, граничний термін експлуатації
яких понад 25 років, вартість робіт склала 83,6 тис. грн.
Благоустрій:
 проведено ямковий ремонт дорожнього покриття
по вул. 50 років Жовтня, вул. Маяковського,
вул. Шевченка, площі Тарасівської. Використано 30 т
асфальту;
 знесено 17 аварійних дерев, кроновано 24 дерева;
 від контейнерних майданчиків житлового фонду
щоденно вивозиться до 25 т твердих побутових від
ходів.
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К а д р о в і зміни
У КП «БОЯРКА
ВОДОКАНАЛ»
НОВИЙ КЕРІВНИК
З 1 липня 2013 року у зв'язку з
виходом на пенсію попереднього
керівника Володимира Івановича
Павлуся до виконання обов'язків
директора комунального підпри
ємства приступив Микола Івано
вич Давиденко. Ще донедавна
він був заступником міського го
лови Боярки.
Міський голова Тарас Добрівський
на нараді за участі керівників кому
нальних підприємств міста подяку
вав Володимиру Павлусю за сумлін
ну працю. А новому керівнику КП
"БояркаВодоканал" побажав успі
хів. На що Микола Давиденко заува
жив: "Всі завдання, поставлені місь
ким головою до виконання, трима
тиму на постійному контролі".

Міські новини
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Презентація проекту детального плану території
під будівництво житловоготельного комплексу
із спортивнорозважальним центром у м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72б
відбулася 20 червня 2013 р. об 11:00 у приміщені Боярської міської ради

Повідомлення про результати громадських слухань
Виконавчий комітет Боярської міської
ради повідомляє, що пропозиції до
проекту детального плану території під
будівництво житловоготельного ком
плексу із спортивнорозважальним
центром у м. Боярка, вул. Б. Хмель
ницького, 72б, у порядку, встановле

ному Постановою Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні",  не
надходили.

Громадські слухання щодо проекту
детального плану території під будів
ництво житловоготельного комплексу
із спортивнорозважальним центром в
м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72б
 завершено.

БОЯРКА: КРАСУНЯ ЧИ ПОТВОРА?
Відповідь на це запитання
може дати кожен житель на
шого міста, якщо вийде і по
дивиться на своє подвір'я.
Нещодавно журналісти "Бо
яркаінформ" на власні очі
побачили та зафіксували за
допомогою фотоапарата як
красиві, так і потворні місця
у нашому місті.
Питання благоустрою були і
залишаються актуальними для
боярчан, яких турбує перспек
тива розвитку міста. Люди, які
прожили у нашому рідному міс
ті десятки років, проявляють
активну громадянську позицію
стосовно зовнішнього вигляду
садиб, дворів, парків, садів,
площ та вулиць.
Після побаченого, ми виріши
ли зробити ці "прогулянки" по
стійними. Тож чекайте наступ
або користувач присадибної ді
лянки може на умовах договору
із спеціалізованим підприємс
твом забезпечувати належне
утримання території загального
користування, прилеглої до йо
го присадибної ділянки".
(З Правил благоустрою тери
торії міста Боярка, затвердже
них рішенням Боярської міської
ради від 24.11.2011 №14/701).
Як наголосив керівник ГФ
“Боярська варта” Олег Ново
хацький, згідно з Кодексом про
адміністративні правопорушен
ня, на громадян, які порушують
Правила благоустрою, наклада
ється штраф у розмірі від 340
до 1700 грн.

них номерів газети. А раптом і ваша садиба
потрапить в об'єктив фотокамери. До речі,
під час святкування Дня міста буде відзначе
но жителів міста як у номінації "Господар
двору зразкового порядку", так і "Власник
дірявої калоші".
Злісним порушникам Правил благоустрою
мусимо нагадати:
"3.2. Громадяни у сфері благоустрою
міста зобов'язані:
3.2.1. Утримувати в належному стані зак
ріплені за ними у встановленому порядку те
риторії. Прибирання присадибної ділянки та
прилеглої до неї території на відстані 10 мет
рів, включно до бордюру вулиці (шосе, пло
щі, провулка тощо), проводиться її власни
ком або користувачем цієї ділянки. Власник
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З М’ЯЧЕМ У РУКАХ –
ДО ОСОБИСТОЇ
БЕЗПЕКИ
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ВОНИ ВМІЮТЬ СЕРЦЯМИ
ПРОБУДИТИ СТРУНУ
У червні на традиційному місці  галявині зльотів, що
між Бояркою та Забір'ям, відбувся сімнадцятий традицій
ний фестиваль бардівської пісні “Лісова Фієста”.

У червні КиєвоСвято
шинський
районний
центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
разом з Німецьким това
риством міжнародного
співробітництва
(GIZ)
ГмбХ проводили уроки
"Fair Play  Чесна Гра" в
пришкільних дитячих та
борах району і Боярки
зокрема.
Метою проекту "Fair Play 
Чесна Гра" є створення умов
убезпечення дітей та молоді
від шкідливих звичок, вихо
вання в них відповідального
ставлення до своїх рішень і
вчинків, популяризація здо
рового способу життя, запо
бігання насильству серед
молоді та профілактика
ВІЛ/СНІД.
За три тижні учасниками
проекту "Fair Play  Чесна
Гра" стали 632 учні з 30 шкіл
району. Серед них Боярські
ЗОШ № 1 та № 4. Навчання
проходило в дружній атмос
фері. Особливістю занять є
подача інформації про без
печну поведінку підлітків у
суспільстві через гру у фут
бол та різноманітні вправи з

м'ячем. У грі набагато легше
та цікавіше засвоюється
навчальний матеріал, діти
розкриваються
і
охоче
сприймають корисну для них
інформацію.
Проект розрахований на 6
уроків. Із 632 учасників ви
пускниками "Fair Play  Чес
на Гра" стали 588 учнів, ко
жен з них відвідав не менше
4 уроків. Учні оволоділи на
виками безпечної поведінки:
як запобігати насиллю, як ді
яти в конфліктних ситуаціях,
дізналися про проблему
ВІЛ/СНІД в Україні, про те,
як захистити себе від ВІЛ,
шляхи його передачі та міфи
про СНІД.
Дякуємо адміністрації ди
тячих пришкільних таборів та
директорам загальноосвіт
ніх шкіл Боярки за сприяння
у реалізації проекту, а учням
 учасникам "Fair Play  Чес
на Гра"  за взаємну повагу,
лідерство та активну участь.
Продовжуйте і надалі дотри
муватись правил чесної гри
не тільки на спортивному
майданчику, а й у повсяк
денному житті.
Олександр Чупринюк

Намети, смачний димок та
бірних багать, радісні обійми
друзів, гарна музика та пісні!
Саме за цим тягнуться до Бо
ярського лісу всі шанувальни
ки авторської пісні. Саме це
змушує вириватися їх зі своїх
міст і поспішати до Боярки.

пісні Ольга Артеменко, Мико
ла Ютушуй та Валерій Вер
бицький; музикант і викладач
джазшколи Олег Рубанський
(Київ); прекрасний бард і дра
матург Володимир Каденко;
володар оксамитового тем
бру Валерій Марченко (Рівне).

Керівник клубу "Арсенал",
художній директор Фієсти
Сергій Хоменко зазначив: "Те
матика пісні залежить від то
го, хто її написав. Зазвичай
хибно вважають, що бардів
ська пісня  це про багаття,
намети. Авторська пісня  це
пісня про те, що дійсно хви
лює, що найбільше болить".
Цього року серед метрів і
ведучих творчих майстерень
були поетеси Тетяна Базилев
ська та Наталія Бельченко
(Київ); одні із найкращих ви
конавців в жанрі авторської

А ще  дуже цікава виконавиця
з Білорусі Ольга Залеская
(Мінськ) та багато інших.
Серед приємних відкриттів
цьогорічної “Фієсти”  нові
імена. Це  Божена Зінченко,
Олександр Гвяздов та Євгенія
Зенюк (Київ), Михайло Квасов
(Луганськ).
Втім, за складом учасників
фестиваль “Лісова Фієста”
давно вже став міжнародним.
Цьогорічним підтвердженням
стала участь музиканта з Бра
зилії Едуардо Агні. Він де
монстрував маловідому техні

ку гри на гітарі "тейпінг" за до
помогою короткої палички
смичка. Напередодні він прої
хав 30 країн, тому має що і з
чим порівнювати. В Україні
Едуардо вперше, але вражен
ня і від нашої країни, і від “Фі
єсти”  дуже позитивне: "Я
зустрів багато хороших людей
і почув цікаву музику. Мені це
дуже нагадує Францію, але у
вас  краще!"
Як і все свят
кове, казкове,
незвичайне
і
добре, закінчи
лася й цьогоріч
на
“Фієста”.
Своїми думками
з цього приводу
ділиться "мама"
Фієсти Мар'яна
Крамар:
"На
“Фієсті” збира
ються люди, які
вміють бачити
не калюжі, а зо
рі, які віддзерка
люються в них. А
ще  сонячне
світло і тепло
споріднених
душ. Тому всім,
хто
розділив
цього року з на
ми наше спільне
свято  велике
спасибі за гарну
і добру “Фієсту".
Мабуть, таки
є в цьому світі світлі храми
обіч дрібних пристрастей і
дріб'язковості буднів. Там 
світлий сум і світло Господ
нього літа. Там  природна
духовність щирої творчості, і
взаєморозуміння, і вища Лю
бов, і бажання слухати, і
вміння бути почутим. Тому
що, врештірешт, не під кро
нами ті храми і не на перех
рестях лісових стежин, а в
наших душах.
Радислав Кокодзей,
фото автора

БУДІВНИЦТВО ПОМИНАЛЬНОЇ КАПЛИЦІ
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Жителі Боярки, певно, помітили, що після тривалої пе
рерви відновлено будівництво поминальної каплиці на цен
тральному міському кладовищі. Клірик СвятоМихайлів
ської церкви ієромонах Флавіан опікується будівництвом
каплиці. Тож саме його ми попросили розповісти про це
докладніше.

 Отець Флавіан, розка
жіть, чому саме СвятоМи
хайлівська парафія займа
ється будівництвом капли
ці. Як виникла така ідея і що
вже вдалося зробити?
 СвятоМихайлівська цер
ква  найстаріший храм нашо
го міста. Саме тут почалося
духовне зростання міста, наші
діди та прадіди, багато відо
мих людей молилися та отри
мали початок духовного вихо
вання. Тому було вирішено пе
редати поминальну каплицю
на кладовищі в розпоряджен
ня нашого історичного храму.
З благословення Блаженній
шого Митрополита Київського
Володимира нам доручено за
вершити будівництво. Ми вже
зібрали частину коштів і роз
почали будівництво, сподіває
мось на допомогу добрих лю
дей, які своїми молитвами, по
радами та пожертвами підтри
мають цю ідею.
 Чи використовуються
бюджетні кошти у будів
ництві?

 Ні, будівельні роботи три
вають без бюджетного фінан
сування. Тому це ускладнює
нашу роботу. Нам допомага
ють парафіяни, а також люди
доброї волі. Поки що фінансу
вання недостатню, але ми
сподіваємося, що приватні
підприємці нашого міста не
залишаться осторонь цієї доб
рої і святої справи.
Один святий казав: "Якщо є
проблеми і перешкоди, тоді
ми на правильному шляху".
Відсутність проблем свід
чить, швидше, про хибність
обраного шляху. Я перекона
ний, що з Божою допомогою
нам вдасться довести справу
до кінця. Вірю, що молитви
людей та благословення Гос
поднє допоможе нам втілити
цю ідею в життя.
 У Вас уже є певні плани
на майбутнє щодо діяль
ності каплиці? Поділіться
ними з нашими читачами.
 Роботи щодо споруджен
ня тривають, заплановано до
зими встановити купол. А вже

потім проводитиметься внут
рішній і зовнішній благоус
трій. Хочеться, щоб ця капли
ця стала святинею нашого
міста та доброю пам'яттю про
померлих.
Заплановано, що у каплиці
відбуватимуться відспівування
спочилих та заупокійні бого
служіння. Дуже хотілося б,
щоб у поминальні дні прово
дилися загальноміські панахи
ди. І, користуючись нагодою, я
бажаю своїм землякам миру
Христового, без якого людина
не може жити, а тільки існує.
Також хочу побажати всім вза
єморозуміння, єдності духу,
сили віри. І бути завжди таки
ми, якими нас хоче бачити сам
Господь. У цьому суть нашого
буття.
Вірю і сподіваюся, що в на
шій боярській громаді панува
тимуть мир та любов.
Підготувала
Тетяна Зубкова

Наша історія
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Н А Р О Д Н А Ш А Н А ТА С П Р А В А Ч Е С Т І
21 червня на території Націо
нального
музеюзаповідника
"Битва за Київ в 1943 році", що
знаходиться в селі Нові Петрівці,
за участю Президента України
Віктора Януковича та голови Ки
ївської
облдержадміністрації
Анатолія Присяжнюка відбулися
урочистості, присвячені 72й річ
ниці початку Великої Вітчизняної
війни.
Учасниками заходу стали представ
ники зі всієї Київської області й зокре
ма Боярки. Серед них: заступник місь
кого голови Валерій Дубовецький, бій
ці спеціалізованої пошукової групи
"Корчагінець", члени громадських та
ветеранських організацій, представни
ки установ міста.
"Сувора правда про Велику Вітчиз
няну війну залишається з нами. У 28
тисячах братських могил поховані ря
тівники України. Імена багатьох з них
загубилися у страшному вирі відступів
та оточень, проривів і смертельних
атак. Справою честі є встановлення
імен усіх полеглих в боях за нашу зем
лю",  у своїй промові наголошує Пре
зидент України Віктор Янукович.

Важкі труни погойдуються на ру
ках бійців спеціалізованої пошуко
вої групи "Корчагінець" (командир
 Володимир Остролуцький). Важ
кі, тому що не лише рештки 26 за
гиблих воїнів спочивають в них, а й
сльози і розпач рідних, десятиліття
невизначеності й титанічна праця з

приводу встановлення імен полег
лих героїв.
Бережно несуть свій важкий вантаж
пошуковці: крізь натовп, крізь соняч
ний день і, здається, крізь безжальний
час, який неохоче відкриває свої таєм
ниці, та й то не завжди. От і того дня із
26, які знайшли спокій через 72 роки

після закінчення війни у братській мо
гилі, встановлено лише одне ім'я: Ні
кульшин Микола Олексійович. І дві да
ти: 1922  1941.
Того дня роботу пошуковців було оці
нено на державному рівні. Зокрема ко
мандира пошукового загону ім. гене
рала Ватутіна з села Старі Петрівці Ми
коли Петрова.
Як наголосив Президент України Вік
тор Янукович, пошуковий рух щодо вста
новлення імен загиблих в боях за Україну
отримав підтримку на державному рівні
та міжнародне визнання.
 Відповідні доручення вже надані
центральним і місцевим органам вико
навчої влади  і щодо належної держав
ної підтримки пошукової діяльності, і
стосовно вдосконалення її норматив
ноправової бази, затвердження відпо
відних регіональних програм. А також
щодо широкого залучення до цієї бла
городної справи учнівської та студент
ської молоді, – сказав Президент
України.
Поступово порожніє територія му
зею. І лише свіжий горбок під схилени
ми кронами привертає увагу, змушує
зупинитися і пригадати все…

ПОВЕРНЕННЯ З МИНУЛОГО
22 червня, у День скорботи, біля розчи
щеного ДОТу № 179, що знаходиться на терито
рії ВітаПоштової сільської ради, відбулися
заходи, присвячені пам'яті полеглих захисників
Києва.
У програмі заходів  мі
тингреквієм, історична
реконструкція "Героїчна
оборона ДОТу
№
179", екскурсія його під
земними галереями, під
час якої відвідувачі змог
ли на власні очі побачити
бойові будні бетонної
цитаделі, та невеликий
концерт пам'яті.
Організатори  Київ
ська обласна державна
адміністрація; міжнарод
на асоціація дослідників
фортифікації
"Цита
дель"; сільські ради Віти
Поштової, Тарасівки та
селищної ради Чабанів.
Учасники  пошукові за
гони "Вертикаль", "Кор
чагінець", Калинівський
гвардійський військово
історичний клуб, моло
діжна громадська органі
зація "Красная звезда", гри
мерна студіяшкола Алли Чурі,
Київська обласна організація
Українського союзу ветеранів
Афганістану,
Всеукраїнська
громадська організація "Това
рищество Украинских Офице
ров".
Найшановніші гості  ветерани
Великої Вітчизняної війни та ді
ти, які разом з батьками прий
шли вшанувати пам'ять героїв…
Місцевість, де того дня вша
новували захисників Києва та
Вітчизни, має багату історію.
Ще в 1240 році саме на цьому
пагорбі були зупинені монго
лотатарські орди, які рвалися
до Києва. Ціною власного жит
тя наші пращури хай ненадов
го, але затримали ворога.
А в 1941му влаштована тут
бетонна цитадель вогнем сво
їх кулеметів не дозволяла ні
мецькофашистським
вій
ськам увійти до Києва, утри
муючи цей рубіж 73 дні…
Декілька місяців розчищали
пошуковці разом з воїнами

афганцями, ліцеїстами та доб
ровольцями підземні галереї
ДОТу. Тонни піску, декалітри
води, десятки патронів підня
ли вони на поверхню. Були й
більш страшні знахідки: зіжма
кані вибухом залишки двох ку
леметів "Максимів", два смер
тні медальйони, а неподалік
від центрального входу  ос
танки одного із захисників,
який так і залишився на своє
му останньому бойовому пос
ту… І сьогодні 179тий ДОТ
відкритий для відвідувачів як
музей військової історії.
"Довжина підземних гале
рей складає 226 м,  розпові
дає член міжнародної асоціації
дослідників фортифікації "Ци
тадель" Євген Шупік.  Глиби
на їх розташування  до 8,5 м.
ДОТ "вписаний" в давньорусь
ке городище, яке вже саме по
собі є пам'яткою історії та
фортифікації. Мінна група
складається з підземних ходів,
двох входів  головного і ава
рійного, який був замаскова
ний і під час бою не викорис

товувався. Також є шахта
виходу нагору зі скобтра
пом глибиною 8,5 метрів.
Бойовий оголовок ДОТу
знаходиться з південного
боку пагорба. Він був озб
роєний трьома кулемета
ми. Вхід до бойового ого
ловка лише зпід землі.
Розрахований ДОТ на гар
нізон кулеметників (1214
чоловік) і 35 піхотинців".
Літнє пекуче сонце в ясній
небесній блакиті, святково
вбрані люди на трибунах, бо
йові нагороди на грудях вете
ранів. Раптом кулеметні черги
розітнули цей мирний ранок.
Загін вояків у сірозеленій во
рожій формі під прикриттям
гранатометів кидається на
штурм пагорба. Одна, друга,
третя атака. Мужньо обороня
ються захисники, та ворогів
забагато, а патронів замало.
Ось з окопу підводиться ра
дянський офіцер й кидається
на ворогів з "пустим" ТТ в руці.
А за ним  в диму і в пилюці 
піднімаються в свою останню

атаку матроси Чорномор
ської флотилії…
Шикуються учасники ре
конструкції. До мікрофону
підходять представники ра
йонної влади, щоб нагороди
ти почесними грамотами та
подяками тих, хто повернув
того дня з минулого нашу
спільну історичну пам'ять.
Звертаючись до присутніх,
голова районної організації
ветеранів війни, праці та
Збройних Сил Анатолій Пас
товенський щиро подякував

світлі "летючої миші" команди
ри, а захрипла радистка про
довжує викликати "велику зем
лю", не знаючи, чи є ще там
хто… Тут дбайливо лічать набої
і ще дбайливіше  краплі води,
тут ретельно злизують з долоні
останні черстві крихти і голять
ся, готуючись до свого остан
нього пострілу і подиху… Тут
продовжують жити, ще не зна
ючи, що попереду  вічність…
Завмерли в єдиному строю
пошуковці і реконструктори,
піднялися зі своїх місць вете

організаторам цього заходу, по
шуковцям та командирам пошу
кових загонів Павлу Нетьосову
та Володимиру Остролуцькому.
Низько нависають над голо
вою склепіння підземних гале
рей бетонної споруди. Ось
припав до прицілу юнакчерво
ноармієць. Лише смерть змо
же вибити його з цього коридо
ру. Адже за ним  кімнатамед
санбат, сповнена стогонами
поранених… Ось промайнула в
дальньому коридорі дівоча
постать в гімнастерці та флот
ському береті, і несеться гале
реями: "Вода, вода пішла! Та
чиста така! Ще поживемо…"
Ось схилилися над мапою при

рани, принишкла малеча. Хви
лина мовчання. Живі квіти до
пам'ятного знака, звареного із
знайдених тут осколків мін та
снарядів, покладають кращі
вихованці Навчальнооздо
ровчого комплексу Київського
військового ліцею ім. І. Богуна.
І раптом білосніжні голуби ви
пурхують з рук дівчатшколя
рок у безкрайню небесну бла
кить. Злітають легкокрилі пта
хи миру  як чисті душі полег
лих, як символ світлої віри, як
символ чистої пам'яті, як сим
вол вічного життя.
Сторінку підготував
Радислав Кокодзей,
фото автора
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф "Зграя"
07:15 Ера бізнесу
07:25 Д/ф "В. Галкін.
Перерваний політ"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Погода
10:20 Х/ф "Інспектор Гулл"
12:45 Діловий світ
12:50 Погода
12:55 Т/с "Жорстке
правосуддя"
14:30 Погода
14:35 Право на захист
14:55 Темний силует
15:05 Вікно в Америку
15:25 Діловий світ.
Агросектор
15:35 Погода
15:40 Життя на рівних
15:55 Т/с "Соло для пістолета
з оркестром"
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 АгроNews
19:10 Сільрада
19:25 Погода
19:30 Останнє попередження
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф "Зграя"
07:15 Ера будівництва
07:20 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "В. Стржельчик.
Вельможний пан
радянського екрану"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40 Шефкухар країни
10:35 Погода
10:40 Х/ф "Фотографія жінки з
диким кабаном"
12:25 Аудієнція. Країни від А до Я
12:45 Світло
13:05 Погода
13:10 Діловий світ
13:20 Кордон держави
13:35 Крок до зірок
14:15 Т/с "Жорстке правосуддя"
15:45 Діловий світ. Агросектор
15:55 Т/с "Соло для пістолета з
оркестром"
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
19:00 Погода
19:10 Концерт до Дня молоді
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Соціальне шоу
"Адреналін"
22:55 Трійка, Кено, Максима

21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Зграя"
00:15 Від першої особи

КАНАЛ “1+1”
06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Особистий рахунок"
07:15 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:10 Х/ф "Хазяйка "Білих
ночей"
12:20 "Не бреши мені  4"
13:25 Х/ф "Службовий роман"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Х/ф "Сила. Повернення
додому"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.
Роксолана  3"
22:30 "Гроші"
23:40 ТСН
23:55 Х/ф "Борджіа" (3)
01:05 Х/ф "Фальшива личи
на" (2)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Сімейний
детектив"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Зграя"
00:15 Від першої особи
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07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Вторгнення"
11:10 Х/ф "Рідна людина"
12:00 Новини
12:20 Х/ф "Рідна людина"
13:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:05 "Судові справи"
15:35 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.
Життя спочатку"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Дружина офіцера"
23:20 Т/с "Шаповалов" (3)
01:15 Х/ф "Пряма та явна
загроза" (2)

ТЕТ
06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Дашадослідниця"
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл 
бурундучкирятівники"
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки  відьми"
11:50 Т/с "Та, що говорить з
привидами" (1)
13:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління" (1)
14:50 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара
18:00 4 весілля

19:15 Богиня шопінгу
19:50 Королева балу  3
21:05 Віталька
21:20 ТЕТІнтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

ICTV
05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Факти тижня з Оксаною
Соколовою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:10 Х/ ф "Поліцейська
академія  4.
Громадське
патрулювання"
12:05 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська
перевірка"
14:45 Т/с "Брат за брата  2"
16:40 Х/ф "Година пік  3"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Брат за брата  2"
21:55 Т/с "Прокурорська
перевірка"
23:00 Х/ф "3000 миль до
Грейсленда" (2)

01:20 Х/ф "Рокнрольник" (2)

СТБ
06:05 "Чужі помилки. На все
заради неї"
06:50 "Усе буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда
про зірок"
10:20 "Зіркове життя. Життя з
чужим обличчям"
11:20 Х/ф "Моя мама 
наречена" (1)
13:00 Х/ф "Мама напрокат"
15:00 "Правила життя. Битва
дієт"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 "Містичні історії  4 з
Павлом Костіциним"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Зіркове життя. Війна за
спадщину"
23:20 "Битва екстрасенсів"
01:30 Т/с "Лікар Хаус" (2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Teen Tіme
05:30 Т/с "Вперед  до успіху"
06:15 Teen Tіme
06:20 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Т/с "Світлофор"
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом

08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "Кейт та Лео"
11:35 Т/с "Татусеві доньки"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "Аладдін"
14:25 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Татусеві доньки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Ревізор  2
22:55 Т/с "Закрита школа" (2)
23:55 Репортер
00:10 Погода

К1
07:00 М/ф
09:10 Т/с "Маргоша"
10:10 Х/ф "Перша донька" (1)
12:15 "Звана вечеря"
13:15 "Пороблено в Україні"
14:30 Т/с "Маргоша"
15:30 "КВК"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Повелитель
стихій" (2)
00:00 Х/ф "Сексдрайв" (3)

НТН
05:35 Х/ф "Гонки по
вертикалі" (1)
06:40 Х/ф "Приватний

T V – м а р ш р у т – в і в т о р о к, 9

КАНАЛ “1+1”
06:05 "Служба розшуку дітей"
06:10 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Особистий рахунок"
07:15 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:20 Т/с "Сила. Повернення
додому"
12:15 "Не бреши мені  4"
13:20 "Російські сімейні драми"
14:25 Т/с "Величне століття.
Роксолана  3"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Х/ф "Сила. Повернення
додому"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.
Роксолана  3"
22:30 "Спецпроект "Сім'я"
23:55 ТСН
00:10 Х/ф "Борджіа" (3)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Земський лікар.
Життя спочатку" (1)
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини

07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Дружина офіцера"
11:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:15 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.
Життя спочатку"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Дружина офіцера"
23:20 Т/с "Шаповалов" (3)
01:15 Х/ф "Змова"

ТЕТ
06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Даша
дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл 
бурундучкирятівники"
(1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки  відьми" (1)
11:50 Т/с "Та, що говорить з
привидами" (1)
13:50 Т/с "Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління" (1)
14:50 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара

18:00 4 весілля
19:15 Богиня шопінгу
19:50 "Веселі мамзелі"
20:15 Даєш молодь!
21:20 ТЕТІнтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

ICTV
04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська
перевірка"
14:50 Т/с "Брат за брата2"
16:45 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Самотній вовк"
21:55 Т/с "Прокурорська
перевірка"
23:00 Х/ф "Підривники" (2)
01:20 Стоп10

СТБ
06:10 "Чужі помилки. Аварія"
06:55 "Усе буде добре!"

08:55 "Неймовірна правда про
зірок"
10:20 "Зіркове життя. Війна за
спадщину"
11:15 "Зіркове життя. Повернені
до життя"
12:15 Х/ф "Три полуграції" (1)
14:55 "Правила життя. Битва
дієт"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:15 "Неймовірна правда про
зірок"
19:50 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 "Містичні історії  4 з
Павлом Костіциним"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Зіркове життя. Розплата
за гордість"
23:25 "Битва екстрасенсів"
00:30 Т/с "Лікар Хаус" (2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Teen Tіme
05:30 Т/с "Вперед  до успіху"
06:15 Teen Tіme
06:20 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Т/с "Світлофор"
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Татусеві доньки"
13:30 Kіds Tіme
13:35 М/с "Аладдін"

14:35 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Татусеві доньки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Татусеві доньки"
22:05 Т/с "Світлофор"
23:10 Т/с "Закрита школа" (2)
00:15 Репортер

К1
07:00 М/ф
08:50 "Добрий вечір, тварини"
09:50 Т/с "Маргоша"
10:50 "Три сестри"
11:50 "Орел і Решка"
12:50 "Звана вечеря"
13:50 Д/п "Фактор ризику"
14:50 Т/с "Маргоша"
15:50 Т/с "Моя прекрасна няня"
(1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Д/п "Молоді і нахабні"
23:00 Д/п "Фактор ризику"
00:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2)

НТН
06:00 Х/ф "Гонки по вертикалі"
(1)
08:30 "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "CSI: НьюЙорк  7"

4 липня 2013 року
детектив, або
Операція
"Кооперація" (1)
08:10 "Агенти впливу"
09:00 "Правда життя"
09:30 Х/ф "Сонячний удар"
11:20 Т/с "Острів непотрібних
людей"
15:05 Т/с "Лікар"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Хазяйка тайги"
21:30 Т/с "Тіло як доказ" (2)
22:30 Т/с "CSI: НьюЙорк  7"
23:30 Т/с "Менталіст"
00:30 Т/с "Декстер" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:10 Т/с "Мамо, я кілера
люблю" (1)
07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "На все життя" (1)
11:50 Токшоу "Нехай
говорять. Скинути
зайве"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Бігти" (1)
21:35 Т/с "Слід" (1)
22:30 Х/ф "Клин клином" (1)
00:30 Т/с "Глухар.

10:55 Т/с "Менталіст"
11:50 "Речовий доказ"
12:30 "Легенди карного
розшуку"
13:00 Т/с "Хазяйка тайги"
14:50 Т/с "Громадянин
начальник  3"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Громадянин
начальник  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Хазяйка тайги"
21:30 Т/с "Тіло як доказ" (2)
22:30 Т/с "CSI: НьюЙорк  7"
23:30 Т/с "Менталіст"
00:30 Т/с "Декстер" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:10 Т/с "Мамо, я кілера
люблю" (1)
07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар. Продовження"
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Бігти" (1)
11:50 Токшоу "Нехай говорять.
Батькогерой"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Бігти" (1)
21:35 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
02:00 Х/ф "Клин клином" (1)

T V – м а р ш р у т – с е р е д а, 1 0
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф "Зграя"
07:15 Ера бізнесу
07:25 Д/ф "М. Козаков. Не
дай мені, Боже,
лишитися розуму"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Контрольна робота
10:25 Х/ф "П'ятірка
відважних"
11:35 Х/ф "Піддані
революції"
13:10 Діловий світ
13:20 Українська пісня
14:00 Т/с "Жорстке
правосуддя"
15:30 Діловий світ.
Агросектор
15:40 Т/с "Соло для
пістолета з
оркестром"
18:00 Діловий світ
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:40 Наш спорт. Легка
атлетика. Чемпіонат
світу серед юніорів
19:00 Легка атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
21:15 Підсумки дня
21:35 Офіційна хроніка
21:40 Діловий світ
21:50 Концерт пам'яті М.
Вороніна
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Зграя"
00:15 Від першої особи

КАНАЛ “1+1”
06:00 "Служба розшуку
дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Особистий рахунок"
07:15 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:20 Т/с "Сила.
Повернення додому"
12:15 "Не бреши мені  4"
13:20 "Російські сімейні
драми"
14:25 Т/с "Величне століття.
Роксолана  3"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Сила.
Повернення додому"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.
Роксолана  3"
22:35 "Моя хата скраю"
23:45 ТСН
00:00 Т/с "Борджіа" (3)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Земський лікар.
Життя спочатку" (1)
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"

08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Дружина
офіцера"
11:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом
Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом
Каневським"
13:15 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.
Життя спочатку"
20:00 "Подробиці"
20:45 Футбол. Суперкубок
України. "Шахтар" 
"Чорноморець"
23:00 Д/ф "Система
футболу"
00:00 Т/с "Шаповалов" (3)

ТЕТ
06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Даша
дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл 
бурундучки
рятівники" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
11:50 Т/с "Та, що говорить з
привидами" (1)
13:50 Т/с "Беверлі Гілз
90210. Нове
покоління" (1)
14:50 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара

18:00 4 весілля
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Веселі мамзелі
20:15 Даєш молодь!
21:20 ТЕТІнтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

ICTV
04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Погода
05:00 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська
перевірка"
14:45 Т/с "Самотній вовк"
16:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  5"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Самотній вовк"
21:55 Т/с "Прокурорська
перевірка"
23:00 Х/ф "Затяжний
постріл" (2)
00:50 Кримінальний облом

СТБ
06:10 "Чужі помилки.
Смерть Нефертіті"

06:50 "Усе буде добре!"
08:50 "Неймовірна правда
про зірок"
10:05 "Зіркове життя.
Розплата за гордість"
11:05 "Зіркове життя. Життя
після слави"
12:10 Х/ф "Посилка з
Марсу" (1)
14:50 "Правила життя. Битва
дієт"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 "Містичні історії  4 з
Павлом Костіциним"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Зіркове життя. Вбиті
молодістю"
23:20 "Битва екстрасенсів"
00:25 Т/с "Лікар Хаус" (2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Teen Tіme
05:30 Т/с "Вперед  до
успіху"
06:15 Teen Tіme
06:20 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Т/с "Світлофор"
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Татусеві доньки"
13:30 Kіds Tіme

13:35 М/с "Аладдін"
14:35 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Татусеві доньки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Татусеві доньки"
22:05 Т/с "Світлофор"
23:10 Т/с "Закрита
школа" (2)
00:15 Репортер

К1
07:00 М/ф
08:50 "Добрий вечір,
тварини"
09:50 Т/с "Маргоша"
10:50 "Три сестри"
11:50 "Орел і Решка"
12:50 "Звана вечеря"
13:50 Д/п "Молоді і нахабні"
14:50 Т/с "Маргоша"
15:50 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Д/п "Заробити легко"
23:00 Д/п "Пригоди
іноземців в Росії"
00:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2)

НТН
05:50 Х/ф "Війна" (1)
08:30 "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "CSI: НьюЙорк  7"
10:55 Т/с "Менталіст"

11:50 "Речовий доказ"
12:30 "Легенди карного
розшуку"
13:00 Т/с "Хазяйка тайги"
14:50 Т/с "Громадянин
начальник  3"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Громадянин
начальник  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Хазяйка тайги"
21:30 Т/с "Тіло як доказ" (2)
22:30 Т/с "CSI: НьюЙорк  7"
23:30 Т/с "Менталіст"
00:30 Т/с "Декстер" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:10 Т/с "Мамо, я кілера
люблю" (1)
07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Бігти" (1)
11:50 Токшоу "Нехай
говорять. Шукаю
маму"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Бігти" (1)
21:35 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
02:00 Т/с "Успіх"

T V – м а р ш р у т – четвер, 11

4 липня 2013 року
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:10, 07:05, 08:05
Погода
06:15 Х/ф "Зграя"
07:15 Ера будівництва
07:20 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "С.
Говорухін.
Вертикаль долі"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40 Д/ф "Київські
мости"
10:10 Книга.ua
10:45 Х/ф "Раллі"
12:25 "Секрети успіху"
з Н.Городенською
12:55 Хай щастить
13:15 Діловий світ
13:20 Погода
13:25 Т/с "Жорстке
правосуддя"
14:50 Діловий світ.
Агросектор
14:55 Т/с "Соло для
пістолета з
оркестром"
16:30 Останнє
попередження
16:55 Діловий світ
17:10 Новини (із
сурдоперекладом
17:30 Наш спорт. Легка
атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
17:45 Легка атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:45 Погода
22:55 Трійка, Кено,
Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Зграя"
00:15 Від першої особи

КАНАЛ “1+1”
06:00 "Служба розшуку
дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

07:00 ТСН
07:10 "Особистий
рахунок"
07:15 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:20 Т/с "Сила.
Повернення
додому"
12:15 "Не бреши
мені  4"
13:20 "Російські сімейні
драми"
14:25 Т/с "Величне
століття.
Роксолана  3"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Сила.
Повернення
додому"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне
століття.
Роксолана  3"
22:30 "Пекельна
кухня3"
00:20 ТСН

ІНТЕР
05:30 Т/с "Земський
лікар. Життя
спочатку" (1)
07:00 Новини
07:10 "Ранок з
"ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з
"ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Дружина
офіцера"
11:05 Д/с "Слідство
вели... з
Леонідом
Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство
вели... з
Леонідом
Каневським"
13:15 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Давай
одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський

ТЕТ
06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Даша
дослідниця" (1)
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл 
бурундучки
рятівники" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
11:50 Т/с "Та, що
говорить з
привидами" (1)
13:50 Т/с "Беверлі Гілз
90210. Нове
покоління" (1)
14:50 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара
18:00 4 весілля
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Веселі мамзелі
20:15 Даєш молодь!
21:20 ТЕТІнтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і
місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі
мерці" (3)

ICTV
04:55 Погода
05:00 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів
 5"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с
"Прокурорська
перевірка"
14:40 Т/с "Самотній
вовк"
16:35 Т/с "Вулиці

розбитих
ліхтарів5"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм
20:05 Т/с "Самотній
вовк"
21:55 Т/с
"Прокурорська
перевірка"
23:05 Х/ф "Дороги
назад немає" (2)
00:55 Несекретні
файли

СТБ
06:25 "Чужі помилки.
Жіноча дружба"
07:10 "Усе буде добре!"
09:05 "Неймовірна
правда про зірок"
10:45 "Зіркове життя.
Вбиті молодістю"
11:45 "Зіркове життя.
Самогубці
невдахи"
12:40 Х/ф "Жінка, не
схильна до
авантюр" (1)
14:50 "Правила життя.
Битва дієт"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 "Містичні історії4
з Павлом
Костіциним"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Зіркове життя.
Сльози клоуна"
23:25 "Битва
екстрасенсів"
00:30 Т/с "Лікар Хаус"
(2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Teen Tіme
05:30 Т/с "Вперед  до
успіху"
06:15 Teen Tіme
06:20 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Т/с "Світлофор"
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом

08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі
разом"
11:05 Т/с "Татусеві
доньки"
13:30 Kіds Tіme
13:35 М/с "Аладдін"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Татусеві
доньки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Татусеві
доньки"
22:05 Т/с "Світлофор"
23:10 Т/с "Закрита
школа" (2)
00:05 Репортер

К1
07:00 М/ф
08:50 "Добрий вечір,
тварини"
09:50 Т/с "Маргоша"
10:50 "Три сестри"
11:50 "Орел і Решка"
12:50 "Звана вечеря"
13:50 Д/п "Пригоди
іноземців в Росії"
14:50 Т/с "Маргоша"
15:50 Т/с "Моя
прекрасна
няня" (1)
17:00 "Розсміши
коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя
прекрасна
няня" (1)
21:00 "Розсміши
коміка"
22:00 Д/п "Батьки
одинаки"
23:00 Д/п "Фактор
ризику"
00:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
(2)

НТН

05:45 Х/ф "Війна" (1)
08:30 "Свідок"
09:00 "Кримінальні
справи"
10:00 Т/с "CSI: Нью
Йорк  7"

23:00, 01:00 Підсумки
00:15 Від першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:15, 08:05,
09:10 "Сніданок з
"1+1"
07:10 "Особистий
рахунок"
10:00 "Шість кадрів"
10:20, 17:10 Т/с "Сила.
Повернення
додому"
12:15 "Не бреши мені 
4"
13:20 "Російські
сімейні драми"
14:25 Т/с "Величне
століття.
Роксолана  3"
16:45 "ТСН. Особливе"
20:15 "Вечірній Київ 
2013"
22:05 Х/ф "Война сім'ї
Роуз" (2)
00:30 Х/ф
"Експеримент"
(2)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Земський
лікар. Життя
спочатку" (1)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"
09:10 Т/с "Дружина
офіцера"

11:05, 12:20 Д/с
"Слідство вели...
з Леонідом
Каневським"
13:15 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Давай
одружимося!"
18:10 Т/с "Земський
лікар. Життя
спочатку" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Х/ф "Сліпе
щастя"
00:40 Х/ф "Вогненний
ринг"

ТЕТ
06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Даша
дослідниця" (1)
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл 
бурундучки
рятівники" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
11:50 Т/с "Та, що
говорить з
привидами" (1)
13:50 Т/с "Беверлі Гілз
90210. Нове
покоління" (1)
14:50 Богиня шопінгу
17:10 Досвідос
18:00 4 весілля
19:15 Богиня шопінгу
19:50 БАгиня шопінгу.
Без цензури

20:15 Даєш молодь!
21:20 ТЕТІнтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і
місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі
мерці" (3)

ICTV
05:20 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайні
новини з
К. Стогнієм
10:10, 16:40 Т/с
"Вулиці розбитих
ліхтарів  5"
12:45 Факти. День
13:00, 21:55 Т/с
"Прокурорська
перевірка"
14:45, 20:05 Т/с
"Самотній вовк"
18:45 Факти. Вечір
23:05 Максимум в
Україні
00:00 Х/ф "Мотиви" (2)

СТБ
06:15 "Чужі помилки. У
полоні спокуси"
07:00 Х/ф "Аеліто, не
приставай до
чоловіків" (1)
08:50, 18:20
"Неймовірна

правда про зірок"
10:10 Х/ф "Черговий
янгол" (1)
18:00, 22:00 "Вікна
Новини"
19:55 "Моя правда.
Володимир Етуш.
Сповідь тирана"
21:00 "Моя правда.
Івар Калниньш.
Одружений
Казанова"
22:25 "Зіркове життя.
Кохання на усе
життя"
23:25 "Зіркове життя.
Як пережити
зраду"
00:30 Х/ф "Жінка, не
схильна до
авантюр"

НОВИЙ КАНАЛ
06:15 Teen Tіme
06:20, 06:45, 22:05 Т/с
"Світлофор"
06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00,
00:15 Репортер
07:35, 08:35, 19:15
Погода
09:00 Т/с "Щасливі
разом"
11:05, 16:45, 21:00 Т/с
"Татусеві доньки"
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с "Аладдін"
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
19:20 Т/с "Вороніни"
23:10 Т/с "Закрита
школа" (2)

7

«Гаряча лінія»
у Головному управлінні
Національного банку України
по м. Києву і Київській області
У Головному управлінні Національного банку
України по м. Києву і Київській області функціо
нує телефон "гарячої лінії": (044) 2301717.
Найчастіше громадяни звертаються на теле
фон "гарячої лінії" за роз'ясненнями з питань:
 банківського законодавства, у т. ч. стосов
но кредитних операцій та вкладів громадян;
 обміну банкнот, купівлі/продажу пам'ят
них та інвестиційних монет і цінних металів;
 здійснення валютнообмінних операцій
та декларування валютних цінностей.
Телефон "гарячої лінії" також надає мож
ливість громадянам інформувати Національ
ний банк України про можливі порушення
з боку установ банків.
Звернення в режимі прямого спілкування
приймаються в робочі дні з 09:00 до 13:00
та з 13:45 до 18:00 (у п'ятницю до 16:45), в ін
ший час (у т. ч. вихідні та святкові дні)  в авто
матичному режимі (опрацьовуються не пізні
ше наступного робочого дня).
10:55 Т/с "Менталіст"
11:50 "Речовий доказ"
12:30 "Легенди карного
розшуку"
13:00 Т/с "Хазяйка
тайги"
14:55 Т/с "Зовнішнє
спостереження"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зовнішнє
спостереження"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Хазяйка
тайги"
21:30 Т/с "Тіло як
доказ" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью
Йорк  7"
23:30 Т/с "Менталіст"
00:30 Т/с "Декстер" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:10 Т/с "Мамо, я
кілера люблю" (1)
07:00 Події

T V – м а р ш р у т – п ’ я т н и ц я, 1 2

КАНАЛ “1+1”
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00,
17:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05,
09:00, 09:30,
10:45, 13:20,
15:00, 23:15
Погода
06:15, 23:20 Х/ф
"Зграя"
07:15 Ера бізнесу
07:25 Д/ф "Т.
Васильєва. У
мене ангельський
характер"
08:45 Корисні поради
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:45 Токшоу "Віра.
Надія. Любов"
10:50 Х/ф "Смерть під
вітрилом"
13:10 Діловий світ
13:25 Т/с "Жорстке
правосуддя"
14:55 Діловий світ.
Агросектор
15:10 Т/с "Соло для
пістолета з
оркестром"
16:45 Діловий світ
17:15 Наш спорт. Легка
атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

лікар. Життя
спочатку"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Дружина
офіцера"
22:25 Т/с "Шаповалов"
01:20 Х/ф
"Співучасник" (2)

¡ÓˇÍ‡


К1
07:00 М/ф
08:50 "Добрий вечір,
тварини"
09:50, 14:50 Т/с
"Маргоша"
10:50 "Три сестри"
11:50 "Орел і Решка"
12:50, 18:00 "Звана
вечеря"
13:50 Д/п "Фактор
ризику"
15:50 Т/с "Моя
прекрасна
няня" (1)
17:00 "Розсміши
коміка"
19:00 "КВК"
22:10 "Crіmea Musіc
Fest"
01:40 "Нічне життя"

НТН
05:50 Х/ф "Війна" (1)
08:30, 16:45, 19:00
"Свідок"
09:00 "Кримінальні
справи"
10:00 Т/с "CSI: Нью
Йорк  7"
10:55 Т/с "Менталіст"
11:50 "Речовий
доказ"
12:30 "Легенди
карного
розшуку"
13:00 Т/с "Хазяйка
тайги"
14:55, 17:00 Т/с
"Зовнішнє
постереження"

07:10 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Бігти" (1)
11:50 Токшоу "Нехай
говорять.
Воскресла
донька"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросердне
зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с
"Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу
"Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Бігти" (1)
21:35 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
02:00 Т/с "Успіх"

19:30 Т/с "Німець"
23:15 Х/ф "Добрі та
погані"
01:00 Х/ф "В ім'я
помсти" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:10 Т/с "Мамо, я
кілера люблю" (1)
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Події
07:10 Т/с "Глухар.
Продовження" (1)
09:10, 12:50,
17:15, 21:00
Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Бігти" (1)
11:50 Токшоу "Нехай
говорять.
Наречений для
російської бабусі"
15:25 02:40
Щиросердне
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Подруж
жя" (1)
19:20 Токшоу
"Говорить
Україна"
23:20 Т/с "Охоронець 
3" (2)

Тут може бути
ша а
Вкалам
ре
Телефон 47079
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Підсумки
06:15, 07:45, 08:50,
09:00, 20:30,
23:05 Погода
06:20 Д/ф "М.
Поплавський.
Університет
культури"
07:00 Сміх з доставкою
додому
07:55 Присвяти себе
футболу!
08:15 Олімпійський
виклик
08:25 Панянка та
кулінар
09:05 Життя на рівних
09:30 Легка атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
11:20 Православний
вісник
11:50 Х/ф "Про червону
шапочку"
14:25 Криве дзеркало.
Пародії
16:05 Золотий гусак
16:40 Наш спорт. Легка
атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
19:50 К. Новікова,
В. Данилець та
В. Моїсеєнко
запрошують
20:40 Слово регіонам
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку
дітей
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:50 Кабмін: подія
тижня
22:00 Українська пісня
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
23:10 Фільмконцерт
"Ф. Кіркоров.
Щасливий,
кльовий і
багатий"
01:20 Підсумки дня

КАНАЛ “1+1”

T V – м а р ш р у т – субота, 13

20:30 Х/ф "Я його
зліпила"
22:50 "Бокс. Максим
Бурсак  Принс
Аррон"
00:35 Х/ф "Зворотний
квиток"

ТЕТ

06:00 Х/ф "Принцеса
бензоколонки"
07:15 ТСН
08:00 "Світське життя"
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі
Бердс"
10:05 Х/ф "Чарівне
дерево"
12:00 "Світ навиворіт 
2: Індія"
13:05 "Пекельна кух
ня3"
15:10 "Шість кадрів"
16:30 "Вечірній Київ 
2013"
18:30 "Розсміши комі
ка  3"
19:30 ТСН
20:00 "Операція
"Краса"
21:50 Х/ф "Казанова"
(2)
00:05 Х/ф "Живеш
тільки двічі"

ІНТЕР
05:10 Т/с "Земський
лікар. Життя
спочатку"
05:55 Х/ф "Сліпе
щастя"
09:30 "Все для мами"
10:00 "Літня кухня"
11:00 Т/с "Сімейний
детектив"
13:55 Т/с "Дорога в
порожнечу" (1)
20:00 "Подробиці"

06:00 Єралаш
07:10 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с "Ліло і Стіч"
(1)
10:40 М/с "Смішарики.
Пінкод" (1)
11:00 М/ф "Тваринний
загін. Код Марко
Поло" (1)
13:00 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
15:45 Королева
балу  3
17:00 Х/ф "Дівчина з
Джерсі" (1)
19:05 Х/ф "Елвін і
бурундуки3" (1)
20:55 Віталька
22:00 ТЕТІнтернет
23:00 Т/с "Ходячі мерці
 3" (3)
01:00 Х/ф "Омен III.
Останній
конфлікт" (3)

ICTV
06:25 Козирне життя
06:55 Х/ф "Діти
шпигунів  2"
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
11:05 Квартирне
питання
12:05 За кермом
12:45 Розіграш

13:15 Замочені
14:30 Веселі історії
15:10 Х/ф "Поліцейська
академія  5.
Місце
призначення 
Майамі Біч"
16:55 Х/ф "Поліцейська
академія  6.
Блокада міста"
18:45 Факти. Вечір
19:10 Надзвичайні
новини. Підсумки
з К. Стогнієм
19:55 Х/ф
"Заборонений
прийом"
22:10 Х/ф "П'ятий
вимір" (2)
00:40 Х/ф "Акули
Малібу" (2)

СТБ
05:35 "Наші улюблені
мультфільми" (1)
06:35 Х/ф "Кохана
жінка механіка
Гаврилова" (1)
08:00 "Караоке на
Майдані"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:45 Х/ф "За
сімейними
обставинами" (1)
13:50 "Зіркове життя.
Кохання на усе
життя"
14:55 "Зіркове життя.
Як пережити
зраду"
15:55 "Моя правда.
Володимир Етуш.
Сповідь тирана"
17:00 "Моя правда.
Івар Калниньш.
Одружений
Казанова"

18:00 Х/ф "Одружити
мільйонера" (1)
22:00 Х/ф "Тариф на
кохання" (1)
00:15 Х/ф "Кохана
жінка механіка
Гаврилова" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Х/ф "Остін
Паверс 
Голдмембер"
07:05 Аферисти
08:00, 10:00 Ревізор  2
12:30 Хто зверху?
22:00 Хто зверху? 2 (2)
00:00 Х/ф "Дублери"

К1
07:00 М/ф
09:00 М/с "Казки Ганса
Крістіана
Андерсена" (1)
10:00 М/ф
11:00 М/ф "Качині
історії. Заповітна
лампа" (1)
12:20 Х/ф "Заміна"
14:15 "Розсміши
коміка"
15:10 "Пороблено в
Україні"
16:25 "Crіmea Musіc
Fest"
19:45 "Вечірній
квартал"
21:40 Т/с
"Надприродне"
(2)
00:20 Х/ф "Одружуся з
першою
зустрічною" (2)

НТН
06:25 Х/ф "Вантаж 300"
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КиєвоСвятошинський районний центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
 провідного спеціаліста відділу
соціальної роботи
 спеціаліста 1 категорії відділу
соціальної роботи
Вимоги до претендентів:
вища освіта за фахом "Соціальна
робота", "Соціальна педагогіка",
"Психологія", "Соціологія" за освітньо
кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста, стаж роботи за фахом
не менше 2 років.
Конкурс триває один місяць
з дня оголошення.
Звертатися за адресою:
Вишневе, вул. К. Маркса, 15.
Телефон для довідок: 72822.
07:45 Т/с
"Авантюристка"
(1)
11:30 "Речовий доказ".
Вовча зграя
12:00 "Головний
свідок"
13:00 "Випадковий
свідок"
13:30 Х/ф "Добрі та
погані"
15:10 Т/с "Лікар"
19:00 Т/с "Таємниці
слідства" (1)
23:00 "Парк
автомобільного
періоду"
23:30 Т/с
"Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)
01:15 Т/с "Закон і
порядок" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:10, 07:10 Т/с "Бігль"
07:00, 19:00 Події
08:00, 09:00 Т/с
"Інтерни" (1)
10:00 Таємниці зірок.
Жінки без
комплексів
11:00 Т/с "Подружжя"
13:00 Х/ф "Жилабула
любов" (1)
15:00 Х/ф "Варенька" (1)
17:00, 19:20 Т/с
"Варенька.
Випробування
любові (1)
20:20 Х/ф "Мама
виходить заміж" (1)
22:20 Х/ф "Віддалені
наслідки" (1)
00:30 Т/с "Мамо, я
кілера люблю" (1)

T V – м а р ш р у т – н е д і л я, 1 4
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00, 07:00, 08:50,
10:50, 23:30
Погода
06:05 Світ
православ'я
06:35 Сміх з
доставкою
додому
07:05 Панянка і
кулінар
07:35, 23:55 Токшоу
"Дружина"
09:00 Шефкухар
країни
09:50 Околиця
10:25 Подорожуй
світом з
Ю. Акуніною
10:55 Крок до зірок
11:50 Маю честь
запросити
12:45 Як Ваше
здоров'я?
13:35 Золотий гусак
14:00 Караоке для
дорослих
14:45, 17:30, 18:00
Наш спорт.
Легка атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів
17:10 Діловий світ.
Тиждень
18:55 Футбол.
Чемпіонат
України.
Прем'єрліга.
"Шахтар" 
"Говерла"
19:45 Головний
аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:45 Офіційна
хроніка
21:50 Легка атлетика.
Чемпіонат світу
серед юніорів.
Церемонія
закриття
22:55 Трійка, Кено,
Максима

23:00 Ера бізнесу.
Підсумки
23:35 Олімпійський
виклик
01:20 Підсумки тижня
КАНАЛ “1+1”
06:00 Х/ф "Живеш
тільки двічі"
07:50 М/ф
08:10 "Ремонт +"
09:00 "Лотозабава"
10:00 М/ф
11:00 "Неділя з
"Кварталом"
12:00 "Смакуємо"
12:45 Т/с "Без сліду"
18:30, 20:00 Х/ф
"Мати й мачуха"
19:30 ТСН
23:10 "Світське
життя"
00:15 "Багаті теж
плачуть"
ІНТЕР
05:15 Т/с "Дорога у
порожнечу"
07:30 Х/ф "Зворотний
квиток"
09:25 "Школа доктора
Комаровського"
10:00 "Орел і Решка"
11:00 "Шалене
весілля"
12:00 Т/с "Сімейний
детектив"
13:55 Т/с "Дорога у
порожнечу" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 Т/с "Скринька
Пандори" (2)
00:15 Х/ф "Я його
зліпила"
ТЕТ
06:00 Єралаш
07:10 Малята
твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с "Ліло і Стіч"
(1)
10:40 М/с
"Смішарики.
Пінкод" (1)
11:00 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
11:15 Х/ф "Пригоди
Буратіно" (1)
14:00 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
14:55 Х/ф "Війна
подружжя
Роуз" (1)
17:10 Х/ф "Елвін і
бурундуки3" (1)
19:00 Королева
балу  3
20:25 Веселі мамзелі
21:25 Віталька
22:00 ТЕТ Інтернет
23:00 Т/с "Ходячі
мерці3" (3)
01:00 Х/ф "Омен  4"
(3)
ICTV
06:45 Квартирне
питання
07:40 Анекдоти по
українськи
08:10 Дача
09:15 Основний
інстинкт
09:45 Розіграш
10:30 Легкі гроші
11:00 Козирне життя
11:30 Максимум в
Україні
12:25 Навчіть нас
жити!
14:30 Х/ф
"Поліцейська
академія5.
Місце
призначення 
Майамі Біч"
16:20 Х/ф
"Заборонений
прийом"
18:45 Факти тижня з

О. Соколовою
19:30 Замочені
20:35 Х/ф "Солдати
удачі"
22:45 Х/ф "Важкі
гроші"
00:50 Т/с "Таксі"
СТБ
06:00 "Наші улюблені
мультфільми" (1)
06:50 Х/ф "За
сірниками" (1)
08:50 "Їмо вдома"
09:55 "Караоке на
Майдані"
10:55 Х/ф "Одружити
мільйонера" (1)
15:00 "Містичні історії
 4 з Павлом
Костіциним"
19:00 "Битва
екстрасенсів"
20:05 Х/ф "Осінній
вальс" (2)
22:15 Х/ф "Прилетить
раптом
чарівник" (1)
00:20 Х/ф "За
сімейними
обставина
ми" (1)
НОВИЙ КАНАЛ
05:40 М/ф "Ведмедик
Йогі"
06:50 Аферисти
07:45 Церква
Христова
08:00 Уральські
пельмені
09:35 Хто зверху  2
11:30 ПеданПритула
Шоу
13:05 Т/с "Вороніни"
16:15 Х/ф "Ейс
Вентура 
детектив з
розшуку
домашніх
тварин"
18:00 Х/ф "Ейс

Вентура. Коли
природа кличе"
20:00 Х/ф "Завжди
говори "Так"
22:00 Х/ф "Аферисти
Дік та Джейн
розважаються"
23:30 Х/ф "Історія про
нас" (2)
01:30 Т/с "Дружна
сімейка"
К1
07:00 М/ф
08:40 М/ф "Качині
історії.
Заповітна
лампа" (1)
10:10 Х/ф "Заміна"
12:00 Х/ф "Ненсі
Дрю" (1)
13:50 "Сімейний пес"
15:00 Д/п "Розкішне
життя"
16:00 Д/п "Красиво
жити"
17:00 "Вечірній
квартал"
19:00 Х/ф "Ванільне
небо" (2)
21:40 Т/с
"Надприродне"
00:20 Х/ф "Хороший
хлопець" (2)
НТН
06:30 Х/ф "Загін
особливого
призначення" (1)
07:50 Т/с "Німець"
11:30 "Легенди
карного
розшуку". На
прізвисько
"Звір"
12:00 "Агенти впливу"
12:55 Х/ф "Гуга" (1)
15:15 Т/с "Таємниці
слідства" (1)
19:00 Т/с "Знахар"
23:00 Т/с
"Криміналісти:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«БОЯРКА  ВОДОКАНАЛ»
ЗАПРОШУЄ НА
ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

 МАЙСТРА ДІЛЬНИЦІ
ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД,
 ВОДІЯ АВТОТР
АНСПОРТНИХ
АВТОТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ 1, 2 кл.

Те л . : 4 6  9 6 6 , 4 1  7 5 3 .
КиєвоСвятошинський районний центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

ОГОЛОШУЄ НАБІР
для прийняття на посаду
фахівця із соціальної роботи
в м. Боярка.
Вимоги до претендентів:
вища освіта за фахом "Соціальна
робота", "Соціальна педагогіка",
"Психологія", "Соціологія" за освітньо
кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста, стаж роботи за фахом
не менше 1 року.
Фахівець із соціальної роботи бажано
повинен проживати в м. Боярка.
Звертатися за адресою:
Вишневе, вул., К. Маркса, 15.
Телефон для довідок 72822.
мислити як
злочинець" (2)
00:45 Х/ф "В ім'я
помсти" (2)
ТРК “УКРАЇНА”
06:15 Срібний
апельсин
06:50, 19:00 Події
07:10 Х/ф "Жилабула
любов" (1)
09:00 Ласкаво
просимо.
Дмитро
Харатьян

10:00 Герої екранів.
Свої
11:00 Т/с "Подружжя"
14:00 Х/ф "Мама
виходить заміж"
16:00, 19:20 Т/с
"Варенька.
Випробування
любові" (1)
20:20, 22:20 Т/с
"Інтерни" (1)
23:00 Comedy Woman
00:00 Comedy Club

Актуально
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ЖНИВА І ВОГОНЬ 
НЕСУМІСНІ!
Для працівників сільського господарства настала
гаряча пора року  збирання врожаю ранніх зерно
вих культур. Цей час характеризується підвищеною
пожежною небезпекою. Загальновідомо, що най
менша необережність з вогнем на полях та поблизу
них, а також кинутий недопалок, іскри від сільгосп
машин тощо можуть призвести до пожежі, перетво
рюючи золоте зерно на чорний попіл.
На жаль, із досвіду
минулих років знає
мо, що досить часто
керівники сільгосп
підприємств дозво
ляють
випалювати
стерню, суху траву,
при цьому грубо по
рушуючи правила по
жежної безпеки. Вип
равдовуючи свої дії
заощадженням кош
тів, вони не замислю
ються над тим фак
том, що, запаливши во
гонь, вони будуть неспро
можні контролювати його.
Саме цим вони наражають
на небезпеку поля з незіб
раним врожаєм, госпо
дарчі угіддя, лісові масиви
та розташовані поруч жит
лові та промислові об'єкти.
Приборкати пожежу ду
же складно, адже це вима
гає значних матеріальних
та людських ресурсів. Га
сіння пожеж на полях
пов'язано
з
певними
складнощами як в органі
зації гасіння так і безпосе
редньо в боротьбі із вог
нем.
Нагадуємо, що до почат
ку збирання врожаю вся
сільськогосподарська тех
ніка має бути відремонто
вана, обладнана надійними
протипожежними захисни
ми пристроями, забезпе
чена вогнегасниками й
прийнята спеціальною ко
місією, що призначається
керівником господарства.

Вихлопні труби двигунів
машин та агрегатів мають
бути обладнані надійними
іскрогасниками.
Суворо заборонено кури
ти, розпалювати вогнища,
застосовувати відкритий во
гонь на полях і поблизу них.
Необхідно стежити за діть
ми, аби вони не грались з
вогнем. Не залишайте
скляного посуду на ниві,
адже він перетворюється
на лінзу і, коли крізь нього
проходять сонячні проме
ні, це призводить до заго
ряння.
Пам'ятайте! Суворе дот
римання правил пожежної
безпеки при збиранні вро
жаю  це обов'язок кожно
го! Виконання правил про
типожежної безпеки під час
збирання та зберігання
врожаю  запорука добро
буту держави та громадян
України.
КиєвоСвятошинський
РВ ГУ ДСНС України
у Київській області

Державтоінспекція повідомляє

ДТП забирають життя

На Київщині спостерігається зростання кількості
ДТП з тяжкими наслідками, що раніше не було типо
вим під час літніх відпусток.
Серед останніх резонансних подій:
 на автодорозі Київ  Ковель, що в Бородянському районі,
внаслідок зіткнення двох легковиків Фольксваген одна осо
ба загинула та п'ять отримали тілесні ушкодження;
 у Білоцерківському районі водій автомобіля ВАЗ 2107, вико
нуючи маневр розвороту на автодорозі Київ  Одеса, не надав
переваги в русі позашляховику Рейндж Ровер, внаслідок чого
загинуло троє людей, в тому числі двоє неповнолітніх дітей;
 у селі Білогородка КиєвоСвятошинського району авто
мобіль Ауді скоїв наїзд на електроопору. Це призвело до за
гибелі водія та травмування жінки з двома дітьми, які знахо
дились поруч на зупинці громадського транспорту.
Державтоінспекція КиєвоСвятошинського району звер
тається до водіїв та пішоходів з проханням бути уважними та
пам'ятати про правила дорожнього руху, відхилення від яких
може коштувати найціннішого  життя людини.

¡ÓˇÍ‡
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ВИРІШИМО
ПРОБЛЕМИ РАЗОМ!
У приміщенні КиєвоСвятошинського центру соціально
психологічної реабілітації населення відбувся ярмарок!
Ні, не речовий чи продуктовий, а ярмарок ідей!
Організатором заходу стала
Громадська організація "Центр
розвитку громад" у партнерстві
з Центром реабілітації населен
ня в рамках Програми підтрим
ки громадських ініціатив Бояр
ської міської ради. Відтак голов
на ідея Ярмарку: проблеми, які
є в Боярці, потрібно вирішувати

ГО "Центр розвитку громад"
працює над тим, щоб спонукати
місцеву громаду до вирішення
проблем міста та окремих спіль
нот. "Ми розробляємо соціальні
проекти, шукаємо кошти на їх
реалізацію та вчимо цьому ін
ших. Наша мета,  переконана
Ангеліна Миколаївна,  сприяти

гуртом. Алгоритм діяльності
такий: "Влада+Бізнес+Грома
да=Співпраця". Але в першу
чергу ярмарок орієнтований на
бізнесменів, підприємців та
всіх, хто готовий долучитися до
благодійництва. Саме ці люди й
виступали на ярмарку в ролі
"покупців".
А в ролі "продавців" були пе
реважно молоді громадяни на
шого міста, які представляли
свої ідеї, спрямовані на розви
ток громади рідного міста. Про
екти презентували молодіжний
клуб "Позитив", клуб сімейного
дозвілля "Релакс", Боярський
туристичний клуб "Іскра", Бояр
ський будинок культури, ГО
"Центр розвитку громад", "Ака
демія стратегічних наук", "Асо
ціація багатодітних родин "Ве
лика сім'я" тощо.
Ярмарок ідей: що це?
Владу Боярки на ярмарку ідей
представляв заступник міського
голови Валерій Дубовецький. А
приємною несподіванкою стала
участь у роботі представника
Швеції пана Себастьяна Лібере
ка. Він розповів про досвід ро
боти Євроклубу, який діє в Ірпе
ні, та про можливі шляхи спів
праці з Бояркою.
Ярмарок ідей  це випробува
ний формат залучення ресурсів
для реалізації корисних проек
тів. Автори ідей представляють
свої проекти, а благодійники та
спонсори вирішують, яким чи
ном допомогти проекту.
Від конкурсу проектів ярма
рок ідей відрізняється тим, що в
ньому, крім громадських органі
зацій, можуть брати участь зви
чайні ініціативні групи та неза
реєстровані об'єднання грома
дян. Порядок фінансування та
форма підтримки ініціатив абсо
лютно вільна.
Як розповіла директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир, вже 10 років

розвитку громади. Зібрані кош
ти надаватимуться благодійни
ками безпосередньо організаці
ям (об'єднанням), що подали
свої проекти. Тому для початку
ми запросили на ярмарок тих, у
кому впевнені як у відповідаль
них, порядних та дисциплінова
них партнерах, які вже не пер
ший рік працюють на волонтер
ських засадах. При цьому ми
плануємо регулярно проводити
ярмарки ідей та інші заходи із
залучення ресурсів на соціаль
но корисні справи. Ми вивчаємо
можливість стати у перспективі
фондом громади".
Вони стали першими
У результаті проведення Яр
марку були досягнуті перші до
мовленості про фінансову під
тримку низки проектів. Зокре
ма, Андрій Арчаков висловив го
товність фінансувати проект
"Позитивні лісовички". Мета
проекту  залучити молодь до
корисних справ, вивчення істо
рії рідного міста та догляду за
чотирма пам'ятними місцями в
лісовій частині Боярки, а також
формувати у підлітків активну
життєву позицію.
Юлій Казаков продовжить під
тримувати "Дивогонку", що двічі
на рік проходить у Боярці. Дитя
ча велогонка організована з ме
тою розвитку та підтримки здо
рового способу життя, дбайли
вого ставлення до довкілля.
Представники фірми "Макси
мумнет" Олександр Грабовен
ко та Андрій Герасимук вислови
ли готовність підтримати проект
"Маленькі туристи" з Боярсько
го туристичного клубу "Іскра".
Мета проекту  залучити до здо
рового способу життя та зміс
товного дозвілля дітей та підліт
ків Боярки шляхом влаштування
туристичних свят.
Людмила Яременко пообіця
ла оплатити передплату газет

Боярській бібліотеці № 1, а та
кож опрацювати проект Бояр
ського будинку культури "Пісен
ний зорепад".
Олексій Демидов висловив
готовність співпрацювати з Асо
ціацією багатодітних родин "Ве
лика сім'я". Ігор Найда, хоч і не
зміг бути особисто присутнім,
передав від імені СОГ "Демок
ратична Київщина" готовність
до підтримки Молодіжного мис
тецького фестивалю імені Івана
Коваленка. А ось призи для пе
реможців Фестивалю від фір
ми "Оріфлейм" пообіцяла
Світлана Камінська. До фі
нансування проектів має на
мір долучитися Марія Мазур
кевич.
Можна констатувати, що
перший ярмарок пройшов ус
пішно! Всі бажаючі можуть
долучитися до благодійниц
тва, звернувшись до Центру
реабілітації за більш деталь
ною інформацією, де вони от
римають пакет документів і
можливість знайти ту корисну
добру справу, яку обов'язко
во захочеться підтримати 
фінансово, будьякими інши
ми ресурсами чи просто во
лонтерською працею.
Як долучитися
до фінансування
соціальних міні=проектів
Виявляється, все дуже
просто. Ви обираєте один чи
декілька проектів, які вам
сподобались, висловлюєте
готовність підтримати їх (фінан
сами або іншими ресурсами) і
домовляєтесь безпосередньо з
керівником проекту про спосіб
передачі коштів та порядок звіт
ності. При цьому можете дати
лише частину необхідної суми;
уточнити, на що саме виділяєте
кошти чи залишити це на розсуд
керівника проекту; взагалі не
зазначати конкретний проект та
цільове призначення коштів. Ку
ратори ярмарку можуть спряму
вати кошти на один із проектів
згідно з рейтинговим голосу
ванням або у інший визначений
спосіб, про що Вас повідомлять
окремо.
Проект можна також підтри
мати не коштами. Все згодить
ся: бензин, іграшки, призи для
дітейпереможців, транспорт,
канцтовари, продукти для кава
пауз тощо. За результатами
проектів наприкінці року буде
проведено урочистий звітний
захід. Благодійник може також
домовитись із керівником про
екту про інший спосіб звітності
(чеки, накладні тощо). Діяль
ність буде широко висвітлюва
тися в ЗМІ, на сайтах та в соці
альних мережах. Якщо Вами не
буде висловлено бажання зали
шитися невідомим, у кожному
інформаційному матеріалі бу
дуть вказані відомості про спон
сора проекту.
І ще один цікавий факт. Вся
робота керівників проектів та
всіх, хто в них задіяний, здій
снюється на волонтерських за
садах, але передбачена ком
пенсація адміністративних та
поточних витрат (телефонні пе
реговори, плата за проїзд або
бензин, канцтовари, друк мате
ріалів тощо) у вигляді фіксованої
суми. Благодійник має право
відмовити у виділенні цієї суми
або зменшити її.
Радислав Кокодзей,
фото автора
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Події та імена
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КОРОТКИЙ НАРИС
ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ВАГИ

Українська Народна Респуб
ліка проголошена 7 листопада
1917 і задекларована ІІІ Уні
версалом Української Цен
тральної Ради (УЦР) у федера
тивному зв'язку з Росією. Тоді
ж було визначено територію
УНР у складі Київської, Поділь
ської, Волинської, Чернігів
ської, Полтавської, Харків

ської,
Катеринославської,
Херсонської та Таврійської
(без Криму) губерній. Ця подія
призвела до загострення від
носин з російським більшо
вицьким урядом. 18 грудня
1917 р. Центральна Рада від
кинула підписаний Леніним і
Троцьким ультиматум, що ста
ло, по суті, початком неоголо
шеної війни більшовицької Ро
сії з Українською Народною
Республікою, яка з перервами
тривала до кінця листопада
1920 року.
Довідка. Універсали 
програмні та державнопра
вові акти Української Цен
тральної Ради, яких було ви
дано чотири. Їхнім автором
був Володимир Винниченко
(18881951)  відомий укра
їнський громадськополі
тичний і державний діяч,
визначний письменник.

Відповідно до законів Цен
тральної Ради було впро
ваджено державну символі
ку  синьожовтий прапор,
гербтризуб, грошову одини
цю  гривню.
29 квітня 1918 року відбуло
ся останнє засідання Цен
тральної Ради, на якому прий
няли Конституцію УНР і обрали
президентом УНР Михайла
Грушевського. На жаль, до за
ли зайшов німецький військо
вий загін, який розпустив засі
дання, сприяючи державному
перевороту на чолі з генера
лом Павлом Скоропадським,
який оголосив себе гетьма
ном.
Для керівництва антигеть
манським повстанням у лис
топаді 1918 року було ство
рено тимчасовий верховний
орган  Директорію УНР, до

й

ки

сь

Довідка. Михайло Сергі
йович Грушевський (1866
1934)  визначний україн
ський історик, археолог, лі
тературознавець, соціолог,
публіцист, письменник, ор
ганізатор української нау
ки, громадськополітичний
діяч, дійсний член ВУАН
(1923). Засновник Україн
ської Народної Республіки,
голова Української Цен
тральної Ради, яка обрала
його президентом УНР. Ро
дина Михайла Грушевсько
го перебувала на відпочин
ку в Боярці наприкінці ХІХ
го  початку ХХго століть.

ш
ев

Українська
Народна
Республіка (УНР)  назва
української держави у
19171920 роках. Найви
щий законодавчий орган
УНР  Українська Централь
на Рада на чолі з її незмін
ним головою Михайлом
Грушевським.

проголошено відновлення УНР
і призначено перший уряд 
Раду Народних Міністрів
УНР на чолі з В. Чехів
ським.
Запеклі бої у лис
топадігрудні 1918
року за Київ мали
безпосередній
стосунок до за
лізничної стан
ції Боярка і
волосного
містечка Бу
даївка. Бра
товбивча
боротьба,
безпереч
но, принес
ла великі
людські
втрати. До
честі місце
вого люду
та священ
нослужите
лів,
вони
достойно по
ховали воїнів
УНР.
Достойно вчи
нили і наші сучас
ники, керівництво
Боярки, які віднови
ли пам'ять про борців
за незалежність України.
л
й
Боротьба за незалеж
ха
и
ність України постійно то
М
чилася і на Заході України.
УНР здійснила спробу об'єд
нати і зусилля, і розрізнену
складу якої увійшли пред
під владою різних імперій
ставники різних партій та спі
країну у Велику Україну. Ця
лок  Володимир Винниченко
спроба відбулася 22 січня
(голова), Симон Петлюра,
1919 року проголошенням
Опанас Андрієвський, Андрій
Акту злуки, коли до складу
Макаренко. Головним отама
УНР увійшла Західноукраїн
ном Армії УНР був затверд
ська народна республіка.
жений С. Петлюра. У листо
Проте фактично сталою те
паді 1918 року Директорія
риторією УНР 19191920 ро
виїхала до Білої Церкви  міс
ків ніколи не була.
ця розташування своєї ос
Міжнародна політика УНР
новної військової сили  січо
доби Директорії була зорієн
вих стрільців.
тована на встановлення дип
ломатичних відносин з краї
Довідка. Січові стрільці 
нами Антанти. Постійні полі
одне з найкращих військо
тичні конфлікти лідерів Ди
вих з'єднань армії УНР, яке
ректорії та внутрішні супе
було утворене наприкінці
речності, зміни місця перебу
1917 року з колишніх бран
вання, військова конфронта
цівгаличан. Воно відіграло
ція з Польщею, більшовиць
помітну роль як у боротьбі з
кою Росією, Добровольчою
більшовиками, так і в пов
армією, отаманщина, відсут
станні проти гетьмана
ність чітких державних кордо
П. Скоропадського. У 1919
нів тощо обмежували її зако
році, оточені з усіх боків
нотворчу діяльність і послі
більшовиками, польськими
довне впровадження законо
і денікінськими військами,
давчих актів урядом УНР.
січові стрільці змушені були
Українська Народна Рес
розформуватися.
публіка припинила своє існу
вання у листопаді 1920 року,
коли її територія була оста
точно захоплена більшовиць
Тоді ж відділи січових
кими військами, а лідери Ди
стрільців зайняли Білу Церкву
ректорії УНР емігрували, Ар
і Фастів, виступили у напрям
мія УНР була інтернована у
ку Києва. Вранці 18 листопа
Польщі.
да у районі залізничних стан
Як спогад про паростки дер
цій Мотовилівка та Васильків
жавної незалежності України у
стрілецькі частини цілий день
19201992 роках діяв Центр
вели бої з гетьманськими
УНР в екзилі (у вигнанні), який
формуваннями, які, зазнавши
передав свої повноваження
поразки, відступили до Києва.
незалежній Україні.
Керовані Директорією війська
Ця стаття підготовлена з ме
(чисельність яких у грудні 1918
тою донести до наших читачів
року доходила до 300 тисяч
історичні факти української, в
осіб) розпочали облогу Києва.
тому числі й боярської, історії.
Відділи січових стрільців і
Дніпровської дивізії здобули
місто 14 грудня 1918 року.
Ганна Коваленко,
Цього ж дня Скоропадський
член Національної спілки
зрікся влади і виїхав за кор
журналістів України
дон. 26 грудня 1918 року було
Гр
у

Відкриття там меморіально
го комплексу поховань воїнів
Армії Української Народної
Республіки та віднайдених
членами Благодійного фонду
"Героїка" надгробків могил
місцевих жителів зібрало сотні
і сотні свідомих українців з ці
лого регіону. Жителі Боярки,
Києва, Вишневого, Тарасівки,
Борової (всіх не перерахува
ти) стали учасниками пошану
вання майже через сто років
полеглих у боротьбі за неза
лежність України, а також на
ших предків, які ще з ХІХ сто
ліття знаходили спочинок на
цьому цвинтарі.
Ритуал відкриття меморіалу
уповні відповідав значущості
події  перегук козацьких ли
таврів, підняття Державного
прапора України, за який про
лилося стільки крові, в тому
числі й воїнами Української
Народної Республіки, почесна
варта учнів ліцею імені Івана
Богуна та реконструкторів в
одностроях тогочасних укра
їнських вояків, освячення ме
моріалу православним духо
венством різних конфесій 
всього було вдосталь і жалоби
і почестей.
Подія знайшла надзвичайно
позитивний відгук у громад
ськості Боярки, широкі пові
домлення у всеукраїнських
ЗМІ, кількаразовий повтор ре
портажу на "5му каналі" ТБ.
А ще багато боярчан шкодува
ло, що через брак ін
формації про подію їм
не вдалося взяти участь
у відкритті меморіалу.
Пишаймося, що вміємо
шанувати таку буремну
історію нашої незалеж
ної України!
Водночас редакція га
зети "Бояркаінформ"
вважає за необхідне да
ти коротку історичну до
відку про такі поняття
(дефініції), як "Україн
ська Народна Республі
ка", "Михайло Сергійо
вич Грушевський", "Сі
чові стрільці" тощо.
Сподіваючись заціка
вити читачів, особливо
молоде покоління, істо
рією України періоду грома
дянської війни, нагадаємо про
велику кількість спеціальної
літератури  енциклопедичні й
спеціальні видання, та, зви
чайно, Інтернет з його Вікіпе
дією. Дуже сподіваємося, що
нас почують всі, кому цікаві
сторінки з історії України чи
Боярки. Втілення модерної
української ідеї завжди обсто
ювали всі українські прези
денти  від Михайла Грушев
ського до Віктора Януковича.
Громадянська війна в Україні
(19171920) характеризувалася
участю в ній багатьох різнома
нітних політичних сил, у проти
борстві яких постала Україн
ська Народна Республіка  пер
ший реальний провісник прого
лошеної 1 грудня 1991 року не
залежної Української держави.

В умовах більшовицької аг
ресії Українська Центральна
Рада своїм ІV Універсалом
від 22 січня 1918 року прого
лосила незалежність Украї
ни: "Віднині Українська
Народна Республіка стає
самостійною, ні від кого
не залежною, вільною,
суверенною держа
вою українського на
роду". Уперше в
ХХ столітті українці
проголосили ство
рення своєї дер
жави.
Найвищий вико
навчий орган УНР 
Генеральний Сек
ретаріат (голова 
В. Винниченко),
реорганізований
після проголошен
ня ІV Універсалу в
Раду Народних Мі
ністрів УНР. Основу
місцевих державних
органів та органів
місцевого самовряду
вання складали міські,
селищні, волосні, пові
тові, губернські ради та
управи.
Важливою дипломатич
ною акцією УНР стало підпи
сання у лютому 1918 року Бе
рестейського мирного дого
вору із країнами Четверного
союзу (Німеччина, Австро
Угорщина, Туреччина, Бол
гарія), які визнали УНР як
незалежну державу. УНР бу
ла визнана також Румунією.
У Берліні, Відні, Царгороді,
Софії, Бухаресті відкрилися
посольства УНР.

о

Події, що повсякчас відбуваються у нашому житті, іноді
вимагають певного на них реагування, роз'яснень, а то й
історичних довідок. Не стала винятком і пам'ятна подія у
Боярці 16 червня на давньому будаївському кладовищі.
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В І ТА Є М О Ч Е М П І О Н К У Є В Р О П И !
14 червня в Ризі відбувся молодіжний Чемпіонат Євро
пи з новусу (морського більярду). Чемпіонкою Європи се
ред юніорів (до 21 року) стала Анастасія Камінська  вихо
ванка боярського тренера і президента федерації новусу
України Івана Лісовенка.
Як же стають чемпіона
ми? З цим питанням звер
таюся до героїні нашої роз
повіді  студентки І курсу
факультету кібернетики Ки
ївського національного уні
верситету ім. Т. Г. Шевчен
ка Анастасії Камінської.
З перших вуст
 Викладач легкої атлетики
кафедри фізичного виховання
університету Анатолій Федо
ренко створив у виші секцію
новусу і з жовтня 2012 року я
почала тренуватися. До цього
займалася тенісом (до речі,
була в університеті другою!).
Та коли спробувала нову гру,
повністю переключилася на
новус. Займаюся вже півроку.
 За такий короткий час 
і чемпіонський титул?
 Насамперед, це резуль
тат роботи моїх тренерів 
Івана Лісовенка та Анатолія
Федоренка. А також у "спо

рідненості" цієї гри з моїм
внутрішнім настроєм. Адже
під час партії доводиться
прораховувати десятки й
сотні комбінацій. А на фа
культеті кібернетики думати
мене вже навчили!
 Твоє враження від Чемпі
онату Європи.
 На Чемпіонаті було дуже
важко, адже практично всі су
перники  значно досвідченіші
за мене. Але й дуже цікаво, бо
мала змогу переймати досвід.
 Маючи титул чемпіона,
чи не мрієш про тренерську
роботу?
У відповідь дівчина лише за
гадково посміхалася. Та нато
мість охоче висловлювала
"побажання від чемпіонки"
всім, хто також мріє знайти се
бе саме в спорті:
 Побажання одне: наполег
ливо працювати! Буде напо
легливість  буде результат!

тренера, а й перемога всіх
співробітників і директора
Центру соціальнопсихологіч
ної реабілітації населення та
громадськості міста, які всі ра
зом дали "зелене світло" роз
виткові новусу в Боярці, пові
рили в нас. Відтак результат
став справою честі.
 Як Ви вважаєте, чому
студентка столичного
вузу їздить тренуватися
до Боярки?
 Відповідь проста: у
нас тренування двічі на
тиждень та й досвіду у
мене, вибачте, трохи
більше.
 Які найближчі плани?
 28 липня в Естонії, в
Таллінні, буде відбуватися
юнацький чемпіонат. При
чому серед боярських ді
тей є кілька осіб, яким
просто необхідно взяти у
цьому участь. Особливо спо
діваємося на підтримку з боку
міста. Та не будемо загадува
ти  час покаже.

Вагоме слово тренера
До розмови долучається
тренер нашої чемпіонки 
Іван Лісовенко:
 Якщо чесно, то я пе
редбачав, що Настя по
каже гарний резуль
тат. Та його унікаль
ність полягає в то
му,
що
серед
слов'янських нову
систів  це перший
такий високий ре
зультат. І я дуже
радий, що він
став надбанням
саме нашої укра
їнської
спорт
сменки. Як прави
ло, перші місця на
змаганнях такого
рівня традиційно
займають прибал
тійці. Тому вони самі
не чекали такого ре
зультату і такої гри.
Особливо  двократні
чемпіонки Латвії, які
зазнали від Насті пораз
ки. Та, як з'ясувалося, їх
можна трохи потіснити…
Вважаю, що це  перемога
не лише Насті, не лише моя як

Розмову вів
Радислав Кокодзей,
фото автора

МАЛЮТЯНКА – ПИМОНЕНКО
Історія рідного краю багата на яскраві події та постаті, які власне творили і
продовжують її творити. Серед таких постатей  видатний художник, академік живопису
Микола Корнилович Пимоненко, який тривалий час жив і творив у селі Малютянка.
Зайвим буде нагадувати, що місто Боярка та село Малютянка  найближчі сусіди. Навіть
музей Миколи Пимоненка, який працює в Малютянці,  це філія нашого Боярського
краєзнавчого музею. Саме тому ми подаємо на сторінках газети “Бояркаінформ” нарис
краєзнавця Андрія Мороза, жителя сусіднього Васильківського району, з яким випадково
(чи може й ні) ми познайомилися під час урочистостей з приводу відкриття у Боярці
меморіального комплексу поховань воїнів Армії Української Народної Республіки.
Нині видався день слав
ний, погожий. Вночі випав
дощ без грому та вітру. Іноді
на початку літа так буває.
Настрій у мене і в пасажирів
потяга, в якому я їхав, чудовий.
Говоримо на банальні теми:
про погоду, про майбутній уро
жай. Та всім нам додає приєм
ного клопоту п'ятилітній хлоп
чина, який щебече без пере
станку, гасає від вікна до вікна
і, притиснувшись носом до
скла, читає по буквах вивіски,
які так добре видно.
 МОТОВИЛІВКА.
Через деякий час кричить го
лосом першовідкривача всес
віту:
 ВАСИЛЬКІВ!!!
І вже зовсім у захваті читає
довге музичне слово.
 МАЛЮТЯНКА. Ди
вись, дивись мамо, яка вона
малюсінька, навіть хаток не
має. І це Малютянка?
 Так, так. Оце вона і є.
Всядься, дитино моя.
Мені незручно долучатись до
цієї розмови, але якби ти, ма
лий, був трохи старший  рочків
на 56  то я, можливо, тобі
розповів би, що не всю правду
кажуть ті вивіски. Ніяких "мото
вилівок", "васильковів", "малю
тянок" там немає. А є Борова,
Калинівка та глеваські і бояр
ські поселення.
У всьому тому винні прораби,
які направляли півтори сотні літ
тому землекопів на роботу.
 Їдь до Малютянки (чи Ва
силькова), а там тобі люди під
кажуть, як доїхати до того міс
ця, де "чугунку" будують. Отож,
так і називали станції й полус
танки.

Одного разу в цей край "чу
гункою" приїхав хлопчина та й
прославив його на весь світ.
Щоправда, сталося це згодом.
Спочатку вони вдвох з бать
комбогомазом розписали в
селі Малютянка капличку. Пе
ред цим вони розписали цер
кви у Боярці та Мотовилівці.
Розписував батько  Корнило
Данилович, а він, Миколка Пи
моненко, розтирав фарби, по
давав пензлики, був надійним
підручним, хоча часом хотілось
йому в "квача" погуляти, схо
дити зі своїми сільськими од
нолітками до лісу чи на ставок.
Все це буде потім.
Жили Пимоненки в передміс
ті Києва на Пріорці, де колись
Тарас Шевченко у вдови кімна
ту наймав. Микола Пимоненко
поетом не став, як Шевченко, а
художником відбувся дуже зна
ним.
Спочатку він навчався в ри
сувальній школі М. І. Мураш
ка, потім успішно продовжив
навчання в петербурзькій
Академії мистецтв. Після
двох років перебування "в
Петербурзі на болоті" (Рудан
ський) Пимоненко захворів
на сухоти. Потрібно було їха
ти лікуватись за кордон або в
Крим. А він вибрав Малютян
ку. Микола Корнилович був
переконаний, що тамтешнє
повітря, настояне на запахах
трав і сосновій живиці, по
верне йому сили і натхнення.
Все майже так і сталося. Він
винайняв хату, добудував її
вкрив скляним дахом і почав
малювати, малювати.
Жителі Малютянки його дуже
шанували. Неодноразово він

запрошував молодь на вечор
ниці. Вони жартують, співають,
танцюють, а він  у кутку сидить
і замальовки робить. Вийшла
гарна картина "Гопак".
Досить часто просив дівчат
затриматись, попозувати під
час розваг чи домашніх турбот.
Таким чином ми маємо відомі
картини "Ворожіння" та "Гуси,
додому".
А чого варті його шедеври
"Весілля в Київській губернії",
"Біля криниці", "Суперниці". Всі
ці твори стали художньою кла
сикою.
Найбільшу славу Миколі
Пимоненку принесла картина
"Вихід з церкви у страсний
четвер". Уже не вечір, іще не
ніч. Сіре небо. Силуети лю
дей в глибині, обличчя літньої
пані та молодиці, яка супро
воджує її висвітлює свічка,
прикрита від вітру папером.
Поряд підлітки, які запалю
ють один в одного ліхтарики
свічки. У всьому відчувається
передчуття радості, таїни, що
заповнює весь простір.
Пимоненко був радий як ху
дожник і батько великої роди
ни, бо ця картина  можливість
поповнити домашній бюджет.
Та підійшла дружина і напів
жартома мовила:
 Оця робота належатиме
мені...
І показала запискуфант, яку
отримала від свого судженого
на заручинах: "Я подарую тобі
свою найкращу картину, яку
намалюю". Таким чином непе
ревершене полотно отримала
дружина художника та й весь
український світ.
У 1907 році Пимоненко ви

возить свої роботи за кордон.
Експонує їх на художніх вис
тавках у Парижі, Лондоні,
Берліні, Мюнхені. Його оби
рають почесним членом па
ризької і мюнхенської спілки
художників. У Києві він бере
участь у розписі Кирилівської
церкви і Володимирського
собору. Але хвороба бере
своє. У 1912 році академік
Петербурзької Академії мис
тецтв Микола Пимоненко пі
шов у вічність. Поховали його
на Лук'янівському цвинтарі.
Талановитого художника і
нині не забуває культурно
мистецький світ, а також Ма
лютянка. Там по рештках
стовпів, які залишились у
землі на пожарищі його хати,
по картинах і малюнках, по
спогадах була вибудована та
відновлена його хатамузей.
До цієї справи долучилася
неспокійна малютянська інте
лігенція  вчителі, художники і
прості люди. Були виготовле
ні копії картин Пимоненка,
зібрані рушники, одяг, побу
тове начиння того часу. До
речно в приміщенні музею
облаштувалася місцева сіль
ська бібліотека. Це дуже па
сує гарній справі. Тим паче,
що школа поряд.
Розповідають, що одного ра
зу до музею зайшов чоловік та
й зашарівся на порозі.
 Вам кого?
 Я неначе справді додому
прийшов. Я правнук Миколи
Корниловича.
5 червня цього року і ми
прийшлиприїхали з Фастова,
Мотовилівки  Борової до цьо
го дому, щоб доторкнутись
поглядом до світу краси, пос
лухати науковця, екскурсовода
і директора в одній особі Гали
ну Миколаївну Шпирук, а також
залишили слова вдячності в
книзі відгуків.
Андрій Мороз,
краєзнавець,
Мотовилівка  Борова

ТРИВАЄ
РАЙОННИЙ
ЧЕМПІОНАТ
З ФУТБОЛУ
Вже зіграно 10 турів.
Ігри останнього
11
туру відбудуться 67
липня. Після цього
буде у чемпіонаті пе
рерва до 24 серпня.
У чемпіонаті бере
участь п'ять боярських
команд. У першій лізі
грає 12 команд. В пер
шій трійці – команди
"Гостомель" (27 очок),
СК "Гатне" (25 очок) та
"Енергія" з
с. Чаба
ни" (22 очки). Єдина
боярська
команда
"ДЮСШ" займає 11
місце в турнірній таб
лиці.
У другій лізі серед лі
дерів команди: "Фа
кел" (Гостомель)  28
очок, "Міраж" (Госто
мель)  21 очко, "Ста
ра Боярка"  17 очок.
Дві боярські команди
"Арсенал" (14 очок) та
"Фанат" (11 очок) зай
мають відповідно 6 та
10 місця в турнірній
таблиці.
Ще одна боярська
команда
"Ветеран"
грає у третій лізі. Серед
16 команд вона займає
12 місце в турнірній
таблиці з 12 набраними
очками. В цій лізі серед
лідерів команди "Фіш
парк" (Забір'я)  26
очок, "Гостинний двір"
(Вишневе)  25 очок та
команда "Вишневе" 
24 очки.
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Наші за кордоном
Нещодавно вихован
ці двох народних сту
дій Центру творчості
молоді "Оберіг" по
вернулися з болгар
ського міста Несебр,
де взяли участь у Між
народному фестивалі
мистецтв "Радість на
березі".

ВИХОВАНЦІ ЦТМ «ОБЕРІГ» –
ВОЛОДАРІ ГРАНПРІ

Фестиваль, який відбу
вався з 21 по 23 червня,
зібрав учасників з Болгарії,
України, Росії, Білорусі,
Грузії, Молдови, Словаччи
ни та Чорногорії. Наше міс
то та район представляли
студія бального танцю
"Ритми" під керівництвом

Ольги Зарицької та студія
естраднонародного співу
"Перлина" під керівниц
твом Оксани Нурищенко.
Вихованці Ольги Мико
лаївни виступали у віковій
категорії 811 років. Вони
зачарували своїм вальсом
"Весна" не лише числен
них глядачів фестивалю,
але й суворе журі. Юні бо
ярські бальники старали
ся недаремно. Найвищу
нагороду фестивалю 
гранпрі  вибороли саме
студійці з "Ритмів". Ще
один концертний номер у

4 липня 2013 року

ГОРОСКОП
4 липня 25 липня
ОВЕН
Через сезон відпусток Овни отримують шанс пот
рапити на очі начальству, вдало виступити з новими
ініціативами, які у звичайній метушні і в присутності
більшої кількості співробітників, швидше за все, зали
шилися б непоміченими. Це наблизить вас до бажа
них позицій. Ви цілком можете побалувати сім'ю і се
бе, оскільки вашому фінансовому становищу ніщо не
загрожує.

ТЕЛЕЦЬ

їхньому виконанні "Неди
тячий час" відзначено
першим місцем.
До речі, організа
тори
фестивалю
врахували сумний
досвід своїх колег і
наш танцювальний
колектив виступав
на відбіркових ту
рах у закритому
приміщенні у Бу
динку культури. Тож
наші діти у Несебрі
зберегли здоров'я
своїх ніжок і зали
шилися задоволені

умовами проживання, по
годою, теплим морем та
розвагами.
Вихованці Оксани Нури
щенко теж порадували
своїми успіхами. Аліна Со
лоненко стала володаркою
гранпрі фестивалю. Аліна
Ситниченко та Анжеліка
Плевако розділили перше
місце, а Наталія Пацьора
посіла друге місце.
Вітаємо керівників народ
них студій при ЦТМ "Оберіг"
та бажаємо подальших ус
піхів та перемог!
Власна інформація

Для самотніх Тельців знайомства і романи будуть
нетривалими. Стосунки у вже існуючих парах досить
стабільні. Для ділового життя період не надто сприят
ливий. Зміна роботи може не виправдати сподівань.
Тельцямкерівникам загрожують неприємні сюрпри
зи від підлеглих.

БЛИЗНЮКИ
Гороскоп радить довіряти людям, які знаходяться
поруч. Жити вам стане відразу набагато простіше.
Обстановка сприятлива для особистих стосунків.
Можлива зміна оточення в діловому житті. Вразливим
органом періодично буде шлунок, що пов'язано з не
бажанням стримувати себе у вживанні смачної, але
не дуже корисної їжі.

РАК
Цей період не підходить для спроб зайняти
позицію лідера  це може спричинити несподі
вані наслідки. Можливо, відійшовши від справ,
ви зрозумієте, що занадто довго трималися за
те, що вже давно переросли. Фінансова ситуа
ція протягом місяця обіцяє бути нерівною, і для
того, щоб покрити всі потреби, Раки змушені
будуть докладати додаткові зусилля.

ЛЕВ

ВІДПОЧИНОК
НА БЕРЕЗІ МОРЯ

РАКУШНЯК
КРИМСЬКИЙ

КУРОРТ «ЛЕБЕДІВКА»

БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

пансіонат здає кімнати
Тел.: (067) 1927073

тел. 067-558-15-50
095-277-22-27

ОДЕСЬКА ОБЛ.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Боярд
Плюс" повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ста
ціонарними джерелами на об'єкті за адресою: 08150, Ки
ївська обл., КиєвоСвятошинський район, м. Боярка, вул.
Хрещатик, 15.
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря бу
дуть: газовий котел для обігріву приміщень, тістомісильні
машини, шафи розстойки, електропечі випікання хлібобу
лочних виробів. При роботі технологічного обладнання в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять:
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, ок
сид вуглецю, азоту оксиди, двоокис вуглецю, спирт етило
вий, оцтова кислота, ацетальдегід.
ТОВ "БоярдПлюс" зобов'язується виконувати норми і
правила з охорони навколишнього природного середови
ща та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуа
тації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих
речовин не перевищують граничних значень та відбува
ються в межах допустимих норм.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ "БоярдПлюс" звертатися за ад
ресою: 08150, Київська обл., КиєвоСвятошинський ра
йон, м. Боярка, вул. Хрещатик, 15, тел. 0663344773.
Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ "Боярд
Плюс" отримати дозвіл надсилати в місячний термін до
КиєвоСвятошинської РДА Київської області за адресою:
03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126, телефон/факс:
(044) 4544720.

КиєвоСвятошинське ВУЖКГ
НАДАЄ ПОСЛУГИ:

 АВТОВИШКИ ВС22
 АСЕНІЗАЦІЙНОЇ МАШИНИ
(обсягом 5м3)
 З ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ
З КОНТЕЙНЕРІВ (обсягом 0,75 м3)
Тел.: (04598) 35058, (093) 5372118

КиєвоСвятошинське
ВУЖКГ
ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

 ПИЛОРАМЩИКА
 РІЗНОРОБОЧОГО
Оплату гарантуємо
Тел.: (050) 5352557
(093) 5372118

КиєвоСвятошинське
ВУЖКГ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

 МИЙНИКА
АВТОМОБІЛІВ
Офіційне працевлаштування
Оплату гарантуємо
Тел.: (04598) 35058
(067) 4405211

ЗНИК СОБАКА
ЙОРКШИРСЬКИЙ ТЕР’ЄР
20 червня
Прохання повернути 
йому терміново потрібне
дороге лікування.
Винагороду гарантуємо.
Аполінарія 0631545842
Валентина 0674955142
Втрачений студентський квиток серія КХ
№ 07010854, виданий 01 вересня 2009 року
Боярським коледжем екології і природних
ресурсів на ім’я Тимченка Івана Григорови
ча, вважати недійсним
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Період сприятливий для спілкування з представни
ками протилежної статі. Навіть за відсутності далеко
сяжних планів спільне дозвілля може виявитися дуже
приємним і навіть якоюсь мірою корисним. Для того,
щоб кар'єрне зростання стало можливим, необхідно
озвучувати свої амбіції, виступати з ініціативами, йти
на контакт з колегами.

ДІВА
Не найсприятливіший час для особистих стосунків.
Ви не готові принести в жертву незалежність. Хоро
ший період для планування, тому що зараз ви диви
теся на все об'єктивним поглядом. Деякі плани можна
відразу ж сміливо втілювати в життя. Важливу роль у
збереженні гарного самопочуття зіграє обмеження
вживання алкогольних напоїв і жирної їжі.

ТЕРЕЗИ
Гороскоп рекомендує не відрізнятися від решти,
краще поступатися, ніж чинити опір. Терези ризику
ють потрапити в пастку любовного трикутника. Тим
часом слід утриматися від звинувачень, щоб партнер,
якого ви дійсно любите, не вирішив зробити вибір не
на вашу користь. З погляду кар'єрного зростання по
тенціал невисокий. Варто остерігатися застуд.

СКОРПІОН
Будьчиї спроби ввести вас в оману, зробити жерт
вою якоїсь інтриги не пройдуть. Ви не тільки успішно
вчасно розкриєте задуми, а й зможете вжити контр
заходів. В особистому житті все буде добре. В ділово
му житті зараз важливо не поспішати, все піддавати
повторній перевірці, не нехтувати додатковою інфор
мацією. Самопочуття у цей період заслуговує підви
щеної уваги: можливі алергічні реакції та харчові от
руєння.

СТРІЛЕЦЬ
Обставини сприяють зустрічам, знайомствам, по
баченням, розкриттю потенціалу партнерів. Сімейні
Стрільці продемонструють прекрасні дипломатичні
здібності, їм під силу згладити найгостріші кути, запо
бігти багатьом домашнім конфліктам. У діловому жит
ті Стрільці відчувають себе спокійно і впевнено, спра
ви просуваються добре і в темпі, що цілком вас влаш
товує.

КОЗЕРІГ
Не надто сприятливий час для зав'язування і збе
реження дружніх відносин. Не рекомендовано набли
жати до себе тих, хто тільки нещодавно опинився в
числі знайомих. Бажано, щоб у цей період Козеріг по
менше перетинався з начальством. Підняти Козеро
гам настрій зможе зростання доходів, покупки на ду
же вигідних умовах.

ВОДОЛІЙ
В особистому житті можете поводитися так, як вам
цього хочеться, ігноруючи вмовляння оточуючих. Во
доліям добре займатися з дітьми, до чогось їх прив
чати, і самим чомусь вчитися, ставати більш дисцип
лінованими. У діловому житті зараз не час розслабля
тися й спочивати на лаврах  час ризикувати. Певної
обережності вимагатимуть великі придбання. У цей
період у Водоліїв особливо вразливими є руки, почи
наючи від кистей до плечей.

РИБИ
Рибам корисно працювати з власними здібностя
ми. Обстановка в діловій сфері обіцяє бути не надто
мінливою, що не вимагає докладання великих зусиль.
Єдиний момент  вам можуть нав'язувати те, чого ви
не хочете, наприклад, поїздку або понаднормову ро
боту. Вразливим буде горло,тому необхідна акурат
ність у вживанні холодних продуктів і напоїв.

