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ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

Будинок урочистих

подій передано Боярці.

Діти за

своє життєве середовище

Чи аплодуватиме Шауляй

Боярській чемпіонці України?

Професійне

свято комунальників

стор. 11

стор. 9

стор. 3

стор. 4

Двомісячник

санітарної весняної очистки 

та благоустою м. Боярка

стор. 9

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають депу�

татів Боднюка Олександра Воло�

димировича, Шаповала Олексан�

дра Олександровича з Днем наро�

дження, Карєва Костянтина

Миколайовича — з 70�річним юві�

леєм, бібліотекаря Малінську Аллу

Юріївну — з ювілеєм!

Від усього серця бажаємо Вам

богатирського здоров'я, сил

духовних і фізичних, терпіння,

удачі, оптимізму.

Нехай роки не затьмарюють

радість і повноту буття. На

щастя, на благополуччя і соняч�

них променів ласку нехай буде

багатою Ваша доля. Хай стори�

цею повниться Ваша чаша, нехай

чистими помислами струменить

джерело Вашої доброти. Нехай до

ста літ буде Вам з роси і води!

Будьте завжди в обіймах ласкавої

долі, добра і тепла.

23 березня — Всеукраїнський

день працівників культури та

аматорів народного мистецтва, а

також Всесвітній день книги.

Шановні працівники культу�

ри, аматори народного мистец�

тва, письменники та працівники

бібліотек.

Прийміть щирі слова вдячно�

сті за Вашу самовіддану працю

на благо соціального та культур�

ного розвитку міста Боярка. 

Від усього серця бажаємо Вам

міцного здоров'я, наснаги, про�

цвітання, оптимізму. Хай ніколи

вас не покидає віра, надія,

любов! Нехай Ваша професій�

ність та досвід, творче ставлення

до виконання своїх обов'язків

сприяють розквіту рідного міста.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

ШАНОВНІ

ПРАЦІВНИКИ

КУЛЬТУРИ!



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм2
Редакція “БІ”

БІ громадян
Прийом

ГРАФІК особистого прийому громадян керівництвом Київської обласної державної
адміністрації (м. Київ, площа Лесі України,1 каб. 36)

№
з/п

Дні тижня
Прізвище, 

ініціали керівника, 
який веде прийом

Посада керівника, який веде прийом
Година

прийому

1. Друга середа щомісяця Ульянченко В.І. Голова облдержадміністрації 14.00'18.00

2. Вівторок Вакараш В.М. Перший заступник голови облдержадміністрації 14.00'18.00

3. Понеділок Кондрук В.П. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'18.00

4.
Перша, третя, четверта

середа щомісяця
Семерак О.М. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'18.00

5. Четвер Ковбасюк Ю.В. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'18.00

6. П'ятниця Гуржос В.М. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'18.00

7. субота за окремим графіком 09.00'13.00

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням голови Києво'Святошинської районної державної адміністрації
від 22.01.2009 № 6'1

ГРАФІК особистого прийому громадян керівництвом Києво'Святошинської районної
державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги,126)

Жінки, яким присвоєно звання "Мати'героїня", Герої України, Герої Радянського Союзу,
Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни приймаються позачергово.

№
з/п

Дні тижня
Прізвище, ініціали керівника,

який веде прийом
Посада керівника, який веде прийом

Година
прийому

1.
Друга, четверта середа 

(каб. №4)
Добрянський 

Ярослав Вікторович 
Голова райдержадміністрації 10.00'13.00

2.
Перший, третій вівторок 

щомісяця (каб. №22)
Громовий 

Сергій Михайлович
Заступник голови райдержадміністрації 10.00'13.00

3.
Друга, четверта п'ятниця

щомісяця (каб. №1)
Лук'ярчук 

Олександр Сергійович
Заступник голови райдержадміністрації 14.00'17.00

4. П'ятниця щотижня
Прунцев 

Сергій Євгенійович
Керівник апарату райдержадміністрації 10.00'13.00

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням голови Києво'Святошинської районної державної адміністрації 
від 22.01.2009 № 7'1

ГРАФІК проведення "прямого телефонного зв’язку" з населенням району заступників
голови Київської обласної державної адміністрації у першому півріччі 2009 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням голови Києво'Святошинської районної державної адміністрації 
від 22.01.2009 № 7'1

ГРАФІК проведення "прямого телефонного зв’язку" з населенням району заступників
голови Києво'Святошинської райдержадміністрації у першому півріччі 2009 року

ГРАФІК особистого прийому громадян виконавчим комітетом Боярської міської ради

№
з/п

Прізвище, 
ім'я, по батькові

січень лютий березень квітень травень червень

1. Вакараш В.М. 20.01. 2009 03.02. 2009 03.03. 2009 21.04. 2009 05.05. 2009 02.06. 2009

2. Кондрук В.П. 19.01. 2009 16.02. 2009 16.03. 2009 06.04. 2009 18.05. 2009 15.06. 2009

3. Ковбасюк Ю.В. 15.01. 2009 19.02. 2009 19.03. 2009 02.04. 2009 07.05. 2009 04.06. 2009

4. Єрема Р.М. 16.01. 2009 06.02. 2009 06.03. 2009 17.04. 2009 15.05.2009 19.06. 2009

5. Максименко В.М. 28.01. 2009 25.02. 2009 25.03. 2009 15.04. 2009 20.05. 2009 24.06. 2009

6. Косенко А.П. 09.01. 2009 13.02. 2009 13.03. 2009 24.04. 2009 22.05. 2009 12.06. 2009

Перша субота Прунцев С.Є. з 10.00'13.00 пр'т Перемоги, 126
Друга субота Лук'янчук О.С. з 10.00'13.00 пр'т Перемоги, 126
Четверта субота Громовий С.М. з 10.00'13.00 пр'т Перемоги, 126

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові січень лютий березень квітень травень червень

1. Громовий Сергій Михайлович 08.01.2009 05.02.2009 05.03.2009 02.04.2009 07.05.2009 04.06.2009

2. Лук'янчук Олександр Сергійович 26.01.2009 23.02.2009 23.03.2009 27.04.2009 25.05.2009 22.06.2009

"Прямий телефонний зв'язок" проводиться у приймальній райдержадміністрації
(каб.№ 4) з 14.00'16.00

Контактні телефони: 424'03'07
5'52'21

БІ новини
Інтернет�

В Україні у квітні�травні 2009 року на строкову

військову службу буде призвано 26,5 тисяч громадян 

Про це повідомив Міністр оборони Юрій Єхануров 18

березня журналістам у Кабінеті Міністрів. 

"Кількість громадян, які підлягають призову на строкову

військову службу, не буде скорочена під час весняного при'

зову. Це стандартна кількість — 26,5 тисяч громадян", —

сказав Ю.Єхануров. 

Через скорочення виробництва  

Україні більше не потрібна така кількість газу

Газпром попередньо погодився зменшити до 33 млрд. куб. м

об'єм газу, який буде поставлений до України в 2009 році

згідно контракту. 

Про це 18 березня повідомив Міністр палива і енергетики

Юрій Продан.

"Але на документальному рівні це поки не оформлено, зараз

це досягнуто на рівні листування", — сказав він.

Нагадаємо, згідно контракту між "Нафтогазом" і "Газпро'

мом" останній в 2009 році повинен був поставити Україні 40

млрд. куб. м природного газу.

В кінці лютого "Нафтогаз" офіційно звернувся до "Газпро'

му" з пропозицією переглянути окремі положення газового

контракту, укладеного компаніями 19 січня 2009 року. У

зверненні містилося прохання зменшити об'єм постачань до

33 млрд. кубометрів.

№
п/п

П.І.П Посадової особи Повна адреса телефони

1
Міський голова 

Добрівський Тарас Григорович
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 42'246

2.
Перший заступник міського голови 

Гладкий Роман Васильович 
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 40'031

3.
Заступник міського голови 

Шульга Валерій Володимирович
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 41'710

4.
Заступник міського голови 

Тахтарбаєв Анатолій Карімович
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 40'355

5.
Секретар ради 

Лєзнік Михало Геннадійович
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 40'275

6.
Керуюча справами 

Гапоненко Зоя Миколаївна
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 43'241

7.
Завідуюча загальним відділом 

Царюк Наталія Сергіївна
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 41'705

8.
Завідуюча економічним відділом 

Балуєва Олена Миколаївна
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 41'550

9.
Завідуюча бухгалтерським обліком Головний бухгалтер

Заключенко Наталія Миколаївна
Київська область, Києво'Святошинський
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 13

т. 40'072

Про визнання нечинними рішень 47�ї сесії IVскликання

Боярської міської ради від 13.03.2006 року

«Про надання земельної ділянки та надання дозволу на

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки у власність для ведення особистого селянського гос�

подарства м. Боярка на масивах Колос та Газовик»

Керуючись ст. 25, п. 15, 34, 41 ст. 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 12, 17, 122, 149, 151

Земельного кодексу України, враховуючи акт комісії про прове'

дення інвентаризації земель м. Боярка від 22.01.2009 року,

схему Генерального плану м. Боярка, погоджену начальником

управління земельних ресурсів у Києво 'Святошинському районі

Київської області від 07.02.2009 року '

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визнати нечинними рішення 47 сесії IV скликання Боярсь'

кої міської ради від 13.03.2006 року «Про надання земельної

ділянки та надання дозволу на складання проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особи'

стого селянського господарства м. Боярка на масивах Колос та

Газовик» громадянам, згідно Додатку І, який є невід'ємною части'

ною даного рішення, як рішення, які є перевищенням повнова'

жень Боярської міської ради IV скликання і суперечать чинному

законодавству України щодо компетенції на виділення земельних

ділянок за межами земель територіальної громади м.Боярка.

2. Повідомити про дане рішення зацікавлені підприємства,

установи, організації, державні органи шляхом направлення на

їх адресу повідомлень з копіями цього рішення.

3. У порядку доведення даного рішення до відома місцевої гро'

мади (громадян), опублікувати його в друкованих засобах масо'

вої інформації регіонального значення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

постійні депутатські комісії з питань регламенту, депутатської

діяльності та етики, законності та правопорядку, з питань місто'

будування, архітектури, використання земельних ресурсів, адмі'

ністративно'територіального устрою на першого заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Гладкого Р.В.

Міський голова Т.Г. Добрівський

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІХ сесія V скликання

м. Боярка 17 лютого 2009 року

РІШЕННЯ №39/1746

БІ інформація
Офіційна



БІ справа
Резонансна
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БІ області
Новини

Броварський вовк

полякав киян 

і повернувся додому

В неділю багатостраж'
дального вовка Сеню, який
втік з ресторану в Броварсь'
кому районі в кінці лютого,
повернули господареві
Еріку Аванесову. За улю'
бленцем Аванесов приїхав
на просторому фургоні
разом з сином і помічника'
ми. З ветлікарні, де вовк
провів майже два тижні,
Сеня вийшов переляканим.
Він весь час притискався до
підлоги, так, що господареві
довелося його навіть трохи
підштовхувати в машину.

Це місце в Боярці по вул.
Білогородській, 134'а —
одне із тих, яке завжди при'
вертало увагу багатьох лю'
дей, а особливо останнім
часом. Тут реєструються усі
акти цивільно'правового
стану жителів м. Боярка, а
також усього Києво'Свято'
шинського району. У цьому
будинку з'являються на світ
українські сім'ї, реєструється
народження наших дітей і
смерть рідних і близьких.

Приміщення Будинку уро'
чистих подій збудоване тери'
торіальною громадою м.Бо'
ярка у 1991 р. — рік, коли
Україна стала незалежною.
Довгий час будинок належав
району. Тому й зараз у ньому
поруч працюють 2 служби —
районна і міська. 

"Це дуже добре, що місь'
ка влада потурбувалась і
подала клопотання до райо'
ну про передачу приміщення
на баланс міста. Адже Бояр'

кою прокотилася чергова
плітка, що службу реєстра'
цій цивільно'правових актів
хотіли перенести у інше
місто", — розповідає Мару'
женко Леся Володимирівна,
яка донедавна працювала у
цьому відділі виконкому. 

За 2007 р. тільки у Бояр'
ці зареєстровано 913 шлю'
бів. 2008'й — високосний,
тому реєстрацій було трохи
менше — 512 шлюбів у м.
Боярка, близько 600 смер'
тей, 564 народжень. А скіль'
ки ще районних?

"Якби службу, не дай
Боже, перенесли у інше місце
району, боярчанам довелось
би весілля проводити у кабі'
неті міського голови, — жар'
тує Леся Володимирівна, —
або ж їхати де'інде у район".

А де'інде це вже не зовсім
зручно. Не усі гості зможуть. І
дійсно. Ми часом і не задумує'
мось про ті невидимі речі, які
нам забезпечують комфортне
проживання у місті. Вчасно
замінити ділянку теплотраси
на нову, щоб тепло було у
оселі, подбати про каналіза'
ційні мережі, передбачити
аварію застарілого водого'
ну — усі ці речі боярчанину
невидимі, хоч вимагають
значних ресурсів. Є кошти чи
їх немає — у місті поступово
усе робиться.

Проте, на жаль, є певні
люди, які не можуть спокій'
но спати від того, що навіть і
без наявності кошів у
бюджеті, місто продовжує
розвиватись. Саме тому й
розпускають плітки у "Боя'
рині"(№16 ст. “Кут зору”).
Так було із РАЦСом.

— Коли міська влада роз'
почала реконструкцію пло'
щі, наші телефони були "чер'
воні", — каже Валентина
Медведєва — спеціаліст від'
ділу реєстрації актів цивіль'
ного стану БМР. — "Навіщо
ви продали РАЦС?, — турбу'
вались люди. Навіть окремі
делегації приходили з'ясову'
вати що відбувається". 

— Хто продав? Кому про'
дав? Який ресторан чи казі'
но? Нічого цього навіть у
планах не було. Зроблять,
принаймні, одне гарне місце
для відпочинку, — відпові'
дала Валентина.

Площу реконструювали,
а В.Олійник щоразу “підли'
вав олії”, сіяв смуту: "Не
вірте, боярчани, очам свої, це
не реконструкція". Фонтан
з'явився, лавки. Матері з
дітьми приходять. Є де сісти і
відпочити. Що ще? А де ж те
казино, обіцяне Олійником?
Не йметься опонентам! Писа'
ки знову пишуть. Бо ж зрозу'
міло, що плітки самі собою не
народжуються. Припускаю,
що їх розпускають, у першу
чергу, ті, кому вигідний без'
лад у Боярці. А потім виста'
вляють фото своє (кожного
разу у іншій загадковій позі) і
підписують: "Хто врятує
Боярку?" Хочеться відпові'
сти: "Явно не Ви!". Треба
сказати відверто: це вони під'
бурюють народ проти влади,
це вони підкидають друковані
видання з явними фантазія'
ми, викривленнями подій на
тему діяльності влади. У них
“великий зуб” на Тараса Доб'
рівського — молодого й перс'
пективного мера та його
команду. Бо вже скоро 3

роки, як Боярка поступово
оживає, хто б що не казав! 

За словами Медведєвої
приміщення РАЦСу вже
потребує капітального
ремонту. Від районних
служб по причині — відсут'
ність коштів — важко було
вимагати цього. Тепер,
коли приміщення передали
на баланс міста, ремонт
треба планувати. Площа
має бути ще прикрашена
скульптурою, яка символі'
зуватиме боярську родину. 

"Тоді й реєстрацій шлюбів
стане більше, — переконана
Медведєва, — а може й реє'
страції народження будуть
проходити святково", —
додає.

Таких приміщень, які
належать Києво'Свято'
шинському району у
м. Боярка багато. У них
розташовані районні служ'
би або ж підпорядковані
району. Тому й дозоляють
собі окремі власники гово'
рити так: "У мене дискоте'
ка для бідних", — комен'
туючи поіржавілі жерстян'
ки від кави замість попіль'
ничок, на пластикових сто'
лах прокуреного, брудного
приміщення дискотеки у
кінотеатрі Островського.
Ось так наших дітей одразу
записали до бідних, а про'
дають у барі дискотеки чи
не найдорожчі алкогольні
напої на розлив. Навіщо?
Привчати до убогості під'
літків, замість того, щоб
організувати достойне доз'
вілля для молоді у примі'
щенні, що стоїть на боярсь'
кій землі. Це якраз ті, які
збираються врятувати
Боярку. Цього допустити не
можна. Відтак, міська
влада продовжує клопотати
про передачу приміщень на
нашій території на баланс
міста і, незважаючи на усе
це, наводити порядок.

Наталя Ключник

БУДИНОК УРОЧИСТИХ ПОДІЙ ПЕРЕДАНО БОЯРЦІ
Рішенням XXV

сесії Києво�Святошинсь�
кої райради V cкликання
від 10.02.2009р.Будинок
урочистих подій по вул.
Білогородська, 134�А пе�
редано із спільної власно�
сті територіальних гро�
мад міст, сіл, селищ у
комунальну власність 

м. Боярка

Шановні боярчани! Вашої допомоги потребує
неповнолітній Левченко
Роман, 1992 р.н, проживає
за адресою: м. Боярка, вул.
Полярна, 10, кв.37.

Роман навчається у
10 класі ЗОШ № 3.

23 лютого 2009 року
фахівцями Інституту ендо'
кринології та обміну речо'
вин ім. В.П. Комісаренка
АМН України (м. Київ)
хлопцеві встановлено діаг'
ноз — часткова сомато'
тропна недостатність (при'
пинення росту). На сьогод'
ні його зріст складає 140
см., вага — 36 кг. Рекомен'

дації лікарів — термінове
застосування гормонів
росту, що допоможуть
подолати зазначене захво'
рювання. Ліки потрібні вже
сьогодні!

Вартість лікування скла'
дає близько 36 000 грн., що є
"непідйомною" сумою для
матері, яка працює в лікарні
та виховує хлопця сама.

Тому Боярська міська
рада, виконавчий комітет,
Молодіжна рада м. Боярка
звертається до усіх небайду'
жих жителів міста з прохан'
ням надати посильну допо'
могу та дати шанс Роману

для відновлення нормально'
го життя.

Кошти можна пере'
рахувати за наступними рек'
візитами:

Левченко Людмилі Євге'
нівні на о/р 27487, код
02760904, р/р 37397004,
МФО 320069 (безпово'
ротна матеріальна допомога
на лікування Левченка
Романа).

***

Людмила Євгенівна Лев'
ченко висловлює щиру подя'
ку педагогічним працівни'
кам БСШ № 3, учням та
батькам школи за фінансову

допомогу для лікування її
сина Романа: 11'В клас —
375 грн.; 10'А — 50 грн.;
10'Г — 695 грн.; 9'А — 150
грн.; 10'В — 150 грн.; 
10'А — 100 грн.

Дякую за допомогу
небайдужим людям, які
побажали залишитися неві'
домими (надійшли конверти
з грошима на суму 300 грн. і
100 грн.). 120 гривень пере'
дав Леховський В. 

Особлива подяка дирек'
торці БСШ № 3 Михайловій
Стеллі Євгенівні та класному
керівникові Романа Возній
Ларисі Петрівні.

БІ дитині!
Допоможіть

Перекрито канал

постачання наркотиків

Більше року на терито'
рії Київської та Чернігів'
ської областей злочинна
група займалася вигото'
вленням і збутом особливо
небезпечного наркотику —
ацетильованого опію. На
сьогоднішній день шестеро
злочинців затримані.

Найбільш постражда'
лим від рук наркоділків
виявився Броварський
район столичної області —
50% виготовленого нарко'
тику йшло на обслугову'
вання саме цієї території.

В державі потріб�

на цензура ЗМІ

Такого висновку дійшли

експерти Інституту 

Горшеніна.

Відповідно до даних дослі'

джень, середньостатистич'

ний українець традиційно

цікавиться суспільно'полі'

тичним життям України

(71,2% громадян). 

Більше половини респон'

дентів вважають, що в

Україні існує свобода слова

(55,2%). 

Водночас, більшість укра'

їнців вважають, що Україні

потрібна цензура ЗМІ

(59,1%). 
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БІ тижня
Акценти

Будьмо

оптимістами!

…Якщо сьогодні вранці
Ви прокинулися здоровим
— Ви щасливіші за 1 млн.
людей, котрі не доживуть
до наступної неділі.

…Якщо Ви ніколи не
переживали війну, тюрем'
ного ув'язнення, знущань
та голоду — Ви щасливіші
за 500 млн. людей у світі.

…Якщо Ви можете
прийти до церкви без
остраху чи будь'якої загро'
зи — Ви щасливіші від 3
млрд. людей у світі.

…Якщо у Вашому холо'
дильнику є харчі, Ви вдя'
гнені і взуті, у Вас є дах над
головою та чиста постіль —
Ви багатші від 75% людей у
світі.

…Якщо у Вас є рахунок
у банку, гроші в гаманці —
Ви належите до 8% забез'
печених людей світу.

…Якщо Ви читаєте ці
рядки — Ви належите до
тих 2 млрд. людей, котрі

вміють читати.

65 річниця

Корсунь�Шевченківської

битви

17 лютого 2009 року
виповнилося 65 років з дня
розгрому німецьких військ
у Корсунь'Шевченківській
битві. За мужність, про'
явлену в цій битві, 23 бійці
були удостоєні звання
Героя Радянського Союзу,
серед них — два україн'
ці — Г.К. Денисенко та
М.Є. Сергієчко.

Оточені під Корсунем
німецькі війська, відхили'
ли ультиматум про капіту'
ляцію, і дорого поплатили'
ся за це: 55 тисяч убитих
німецьких солдатів та 18
тисяч полонених.

Перемога у Корсунь'
Шевченківській битві
військ 1'го Українського
фронту під командуванням
генерала армії М.В. Вату'
тіна мала надзвичайно
важливе значення. За нею
було звільнення столиці
України — Києва, Києво'
Святошинського району,
міст Вишневе та Боярка,
прилеглих сіл.

Тож пам'ятаймо подви'
ги воїнів, шануймо їхні
імена, бережімо пам'ятни'
ки та обеліски на їхню

честь.

Підготував Євген Пікуль

БІ новини
Боярські 

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО КОМУНАЛЬНИКІВ
13 березня в актовій залі

Боярської ЗОШ №5 відбу'
лися урочисті заходи до Дня
працівників житлово'кому'
нального господарства. З
привітаннями до комуналь'
ників звернулися: міський
голова Тарас Григорович
Добрівський, заступник
міського голови Валерій
Володимирович Шульга,
начальник БМ ВУ ЖКГ
Микола Іванович Давиденко
та начальник КП "Боярка'
Водоканал" Галина Андріїв'
на Павліченко. 

' В такий складний для
країни час, незважаючи на
всі негаразди, ви продовжу'

єте прибирати в будинках,
ремонтувати інженерні
мережі, проводити ремонтні
роботи, створювати атмо'
сферу затишку для наших
мешканців. Ви не боїтеся
труднощів, вмієте долати
перешкоди, вмієте знаходи'
ти вихід із скрутних ситуа'
цій. А це значить, що ви всі
— професіонали, — почав
свою промову міський голо'
ва. Далі були побажання
вдачі та успіхів, міцного здо'
ров'я, благополуччя та радо'
сті, слова подяки комуналь'
никам за сумлінну працю.

16 працівників житлово'
комунальної і побутової

сфери були нагороджені
міським головою грамотами
та грошовими преміями.
Традиційний конкурс на
звання "Кращого двірника"
міста не забарився визначи'
тися з переможцем. Вже
другий рік поспіль подяку та
грошову премію у розмірі 3
тис. грн. отримала двірник
Пільтяй Лідія Миколаївна. 

Після урочистої частини
розпочався святковий кон'
церт. Своїми піснями пора'
дував присутніх жіночий хор
ветеранів війни і праці
"Надія" під керівництвом
Л.Рачинської. Насиченою
програмою привітав танцю'

вальний клуб "Асгард" Бояр'
ської міської дитячої школи
мистецтв. 

Марина Смірнова

СПРАВИ МЕДИЧНІ
13 березня 2009 року у

актовій залі Центральної
районної лікарні відбулась
підсумкова районна медич'
на рада. Підсумовували
зроблене за 2008 рік.

Серед виступаючих були:
Боярський міський голова
Тарас Григорович Добрів'
ський, головний лікар ЦРЛ
Василь Кравченко, Олек'
сандр Сергійович Лук'ян'
чук — заступник голови Киє'
во'Святошинської райдер'
жадміністрації, головний
лікар санітарно'епідеміоло'
гічної служби Євген Мико'
лайович Ковнацький,
заступник головного лікаря зі
стаціонарної роботи Костро'
мін Андрій Геннадійович,
заступник головного лікаря з
дитинства Науменко Людми'
ла Миколаївна та завідуючі
або представники від усіх від'
ділень центральної районної
лікарні (травматологічного,
хірургічного, реанімаційно'
го, пологового та інших). 

Зокрема, на раді підводи'
лись підсумки роботи медич'
ної галузі району за 2008 рік.
Наразі, кожен завідувач від'
ділення лікарні звітував про
роботу свого відділення.
Лікарі наводили статистичні
дані щодо кількості захворю'
вань минулого року, окре'
слювали завдання, які стоять
перед ними на 2009 рік.

Головний лікар ЦРЛ
В.Кравченко розповів про
зрушення на краще очолю'
ваного ним закладу: а це і
проведення ремонтних робіт
у відділеннях (травматоло'
гічне, хірургічне та інші),
ремонт першого поверху
поліклініки, придбання
лапороскопу для проведення
хірургічних операцій. Неа'
бияка увага приділялась
подоланню недоліків. А їх,
на жаль, вистачає. Відсут'
ність цілодобового травмото'
логічного пункту, придбання

дороговартісного діагностич'
ного обладнання. В зв'язку зі
зростанням кількості насе'
лення в районі стаціонарно'
му відділенню не вистачає
місць, тому необхідно будів'
ництво додаткових корпусів. 

Наразі закрито на ремонт
протитуберкульозне відді'
лення в зв'язку з незадовіль'
ним санітарним станом.
Коли відкриється для пацієн'
тів — залежить від фінансу'
вання. Але вже найближчим
часом запрацює лабораторія.
Особливу увагу звернули на
зниження рівня смертності,
та що особливо приємно,
підвищення рівня народжу'
ваності в районі. За показни'
ками 2008 року Києво'Свя'
тошинська районна лікарня
зайняла 8 місце серед ліка'
рень Київської області. Що
вже є одним з головних здо'
бутків усього медичного
колективу. 

Саме того дня, 13 берез'
ня, відбулось урочисте від'
криття реконструйованого
першого поверху полікліні'
ки для дорослих. Тут відбу'
лися значні зміни: відтепер
відвідувачі зможуть чекати
своєї черги, сидячи на зруч'
них нових диванах. У при'
міщенні охайно, чисто, що,
на мою думку, повинно хоч
трошки відволікти відвіду'
вачів від думок про хвороби.
Це — позитив!

Марина Смірнова

З ПОВАГОЮ І ШАНОЮ
Днями в державний На'

ціональний центр радіаційної
медицини Академії наук
України, де проходять медич'
не обстеження та курс без'
коштовного лікування діти з
малозабезпечених сімей, ді'
ти'сироти, діти воїнів'інтер'
націоналістів, діти працівни'
ків освіти а також доросле
населення Київської області
та Києво'Святошинського
району зокрема, завітали
бажані, почесні гості, щоб
привітати медперсонал Цен'
тру зі святом 8 Березня.

Це начальник головного
управління освіти Київської
облдержадміні'
страції Віктор
Буднік, начальник
відділу освіти Киє'
во'Святошинсько'
го району Микола
Неруш, голова
Київської обласної
громадської орга'
нізації "Союз Чор'
нобиля" України
Іван Дерда, голова
батьківського ко'
мітету Київської

області Лариса Бондаренко
та інші високопосадовці. 

Медпрацівникам Центру
вручали подяки, подарунки
і, звичайно ж, свіжі весняні
квіти.

Трохи статистики: обсте'
ження та лікування однієї
дитини коштує державі 1,5
тис. грн. За рік в НЦРМ ліку'
ється 3000 дітей, з них протя'
гом 2008 року з Києво'Свято'
шиського району отримали
медичну допомогу 1700 дітей,
а за минулі 2 місяці 2009 року
обстежено 200 дітей.

Євген Пікуль

ФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРС "СТОЖАРИ"

Нещодавно в районному
Будинку культури (село
Новосілки) пройшов район'
ний фестиваль'конкурс "Сто'
жари". Участь у ньому взяли
33 учасники з Боярки, Тара'
сівки, Гореничів, Білогород'
ки, Петрівського.

Змагання проходили у
трьох вікових категоріях.
Оцінювали виступи конкур'
сантів члени компетентного
журі, у складі якого була
головний редактор "Радіо'
Боярка", автор і композитор
пісень для дітей Наталя

Ключник.
У старшій

віковій кате'
горії перемо'
жицею стала
б о я р ч а н к а
Г а н н а
Б а й р а м о в а  
(17 років).

Євген

Пікуль

Пам'ятаємо:

9 березня першому кос'
монавту, який полетів у
космос, Юрію Гагаріну,
виповнилося б 75 років.



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Погода 

09.40 Фольк'music

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Експерти дозвілля

13.05 Український вимір

13.40 Д/ф "Архип Люлька"

14.30 Вихідні по'українськи

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Д/с "Це моя країна" 

16.00 Крок до зірок

16.35 Вікно в Америку

17.00 Український вимір

17.30 Новини

17.45 Погода

17.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр'ліга.

"Іллічівець"/Маріуполь/'

"Металіст"/Харків/ 

18.50 Діловий світ

20.00 "Попередження"

21.00 Новини 

21.30 Точка зору

22.00 Діловий світ

22.10 Світ спорту

22.25 Далі буде... 

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.10 Т/с "Сестри по крові" 

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі '

Мауса" 

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

11.20 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Єрмолови" 

13.35 Задорнов. Барабасики'

нетатупеди

16.10 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.30 Т/с "Єрмолови" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Маргоша" 

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.30 Т/с "Ментівські війни '

3"

00.30 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.05 ТСН

03.30 Т/с "Ментівські війни '

3" 

04.15 "Документ"

05.15 Т/с "Вісім простих

правил" 

ІНТЕР

14.00 Х/ф "Сорокап'ятка" 

15.40 "Вечірній квартал" 

17.25 Новини

17.40 "Жди меня" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Терористка

Іванова"

22.20 Документальний проект

"НЛО. німецький слід?" 

23.10 Х/ф "Сліпа лють". 

00.45 "Подробиці"

01.20 Документальний проект

"Ударна хвиля" 

02.10 Т/с "Теорія великого

вибуху" 

02.30 Х/ф "Сліпа лють". 

03.50 "Позаочі" 

04.30 "Знак якості" 

05.10 "Картата потата" 

05.50 Документальний проект

"Ударна хвиля" 

ICTV

05.35 Служба розшуку дітей

05.40 Факти тижня 

06.20 Ділові факти

06.25 Погода

06.35 300 сек/год

06.40 М/с "Світ Текса

Ейворі"

07.05 Т/с "Леся+Рома"

07.45 Факти. Ранок

07.50 Ділові факти

07.55 Спорт

08.00 Погода

08.05 Каламбур

08.35 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок

08.55 Спорт

09.00 Погода

09.05 Х/ф "Клятва"

11.45 Х/ф "Непереможний"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Х/ф "Непереможний"

16.05 Про'Ziкаве.ua

16.35 Т/с "Таємниці слідства"

17.35 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

20.00 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.05 Свобода слова 

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Свобода слова 

01.10 Спорт

01.15 Погода

01.20 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.50 Факти

03.20 Погода

03.25 Кримінальні історії

04.00 Свобода слова

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні" 

06.50 "Вікна ' Новини" 

06.55 "Бізнес+"

07.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 

08.00 "Вікна ' Новини" 

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Баламут" 

10.25 "ВусоЛапоХвіст"

10.50 Х/ф "Раз на раз не

випадає" 

12.20 Х/ф "Фантомас

розлютився" 

14.15 Х/ф "Квартет для двох" 

16.10 Х/ф "А я кохаю

одруженого" 

18.00 "Вікна'Новини" 

18.10 Т/с "Доктор Хаус" 

19.10 "У пошуках істини.

Остання роль Віри Холодної" 

20.10 "Російські сенсації.

Розлучити зірку" 

21.00 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

22.00 "Вікна'Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус" 

23.20 "За Вікнами"

00.35 "Вікна ' Спорт"

00.45 Т/с "Вона написала

вбивство" 

01.40 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом'2"

08.30 М/с "Хіткліфф"

09.00 "Дивись, хто прийшов!"

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі"

13.30 М/с "Біллі Боб'третя

дитина" 

14.00 М/с "Сабріна'маленька

відьма"

14.30 М/с "Песик'захисник" 

15.00 М/с "Інспектор Гаджет"

15.30 М/с "Гидке каченя"

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом'2"

18.00 "З колекції улюблених

мультфільмів"

18.30 "Ціна кохання"

19.30 "Дом'2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом'2".Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Клуб 700 

06.25 Як це робиться? 

06.40 "Сильні світу сього" 

06.55 Зелена варта 

07.25 24 години. "Бізнес" 

07.30 24 години."Світ" 

07.50 Як це робиться?

08.00 Хіт'парад диких тварин 

9.00 Виклик дикій природі 

10.00 Атака жуків 

11.00 Телеторгівля 

11.15 Як це робиться?

11.40 Трансмісія 

12.10 Школа ремонту 

13.00 Погляд у майбутнє 

15.00 "Життя" 

16.15 Підводна одіссея Кусто 

17.25 Атака жуків 

18.30 "24 години" 

18.40 "Сильні світу сього" 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Вулиця лемурів

20.30 "24 години" 

20.55 24 години. "Бізнес" 

21.05 "Погода" 

21.10 Хіт'парад диких тварин 

22.10 Реальність чи

фантастика 

23.10 "24 години" 

23.25 "Погода" 

23.30 24 години. "Бізнес" 

23.40 П'ятий вимір 

00.15 Телевікторина 

03.35 Українська революція 

04.25 "Життя" 

04.50 "Світські хроники" 

05.05 "24 години" 

05.20 "Погода" 

05.35 "Життя" 

КИЇВ

06.00 "Ріпка'ТВ" 

06.25 Музична програма 

06.45 Прес'ревю 

06.50 Міська варта 

07.00 "По суті" 

07.30 Автофайли 

07.35 Як на долонях 

07.40 Економічний вісник 

08.00 Новини'спорт'

тижневик 

08.20 Улюблена робота 

08.30 Полігон 

09.00 Дім живих історій 

09.30 Телевікторина 

11.00 Церква "Посольство

Боже" 

11.30 Музична програма 

12.00 Новини 

12.10 Англійська за 4,5 місяці 

12.30 Телевікторина 

14.00 В гостях у Д.Гордона.

C. Говорухін 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Актуально ' насущно 

16.20 У центрі уваги 

16.55 Бізнес'ситуація 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні

детективи" 

18.00 Концерт Л.Агутіна і

А.Варум "AldiMeola"

19.00 Столиця 

19.35 Міська варта 

19.50 Т/с "Леді Мер" 

20.45 Бізнес'ситуація 

20.50 Міська варта 

21.00 Новини 

21.25 В гостях у Д.Гордона.

В.Алентова 

22.25 Четверта влада 

23.00 Новини 

23.20 Прес'ревю 

23.25 Як на долонях 

23.30 Медицина з

І.Трухачовою 

23.45 Вечірня кава 

00.15 Музична програма 

00.35 Chatrix 

02.40 В гостях у Д.Гордона.

В.Алентова 

03.30 Новини 

03.55 Прес'ревю 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.05 Вечірня кава

05.35 Мульти'буки

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Погода 

09.40 "Попередження" 

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Автоакадемія

13.05 Український вимір

13.30 Здоров'я 

14.25 До Дня театру. Д/ф

"Дім, у якому живе театр" 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Д/с "Це моя країна"

16.15 Т/с "Джин у домі" 

16.45 Індиго

17.15 КНУКІМ...Фестиваль

молодих дизайнерів

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 Ток'шоу "Спокуса

владою"

21.00 Новини 

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.05 Громадська варта

22.25 Право на захист

22.50 Прес'анонс

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові"" 

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі '

Мауса" 

08.00 ТСН

08.05 Караоке на Майдані

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда 

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара"" 

11.20 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Єрмолови" 

13.30 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

14.30 Т/с "Район Мелроуз"

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

16.10 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.30 Т/с "Єрмолови" 

19.25 "погода"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Маргоша" 

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.30 Т/с "Ментівські війни '

3" 

00.30 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто"" 

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Ментівські війни '

3" 

04.10 "Документ"

05.10 Т/с "Район Мелроуз 

ІНТЕР

06.30 " Перепустка до Європи

із Самантою Браун " 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Тіні минулого" 

10.00 Т/с " Обручка" 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості".

Оселедець у вакуумній

упаковці 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання" 

14.00 Т/с "Мара" 

15.00 Т/с "Терористка

Іванова" 

16.00 Т/с "Павутиння" 

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка" 

21.30 Т/с "Терористка

Іванова" 

22.20 Дока.проект "Зоряні

діти. Яблуко від яблуні..." 

23.10 Х/ф "Ронін" 

01.20 "Подробиці"

02.00 Документальний проект

"Ударна хвиля" 

02.40 Телевізійна служба

розшуку дітей 

02.45 Т/с "Теорія великого

вибуху" 

03.00 "Ключовий момент" 

04.00 "Судові справи"

04.40 "Знак якості" 

05.50 Документальний проект

"Ударна хвиля" 

ICTV

06.05 Факти

06.20 Ділові факти

06.25 Погода

06.35 300 сек/год

06.40 М/с "Світ Текса

Ейворі"

07.05 Т/с "Леся+Рома"

07.45 Факти. Ранок

07.50 Ділові факти

07.55 Спорт

08.00 Погода

08.05 Каламбур

08.35 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок

08.55 Спорт

09.00 Погода

09.05 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.55 Про'Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.10 Т/с "Час Волкова"

14.05 Т/с "Убивча сила"

15.10 Т/с "Морські дияволи"

16.05 Про'Ziкаве.ua

16.40 Т/с "Таємниці слідства"

17.40 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

20.00 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.00 Життя без правил

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Глибоко

заморожений". 

00.50 Спорт

00.55 Погода

01.05 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.35 Факти

03.05 Погода

03.10 Т/с "Бостонське

правосуддя"

03.50 Х/ф "Трикутник". 

СТБ

06.00 Т/с "Грейс у вогні" 

06.50 "Вікна ' Новини" 

06.55 "Бізнес+"

07.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 

08.00 "Вікна ' Новини" 

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Повернення

"Святого Луки" 

10.35 "Російські сенсації.

Розлучити зірку" 

11.20 "В пошуках істини.

Остання роль Віри Холодної" 

12.15 "Битва екстрасенсів"

13.15 "Документальний

детектив. Чиста афера" 

13.50 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

15.20 Т/с "Комісар Рекс" 

17.00 "У пошуках пригод" 

18.00 "Вікна'Новини" 

18.10 Т/с "Доктор Хаус" 

19.10 "Правила життя.

Смачно до смерті" 

20.10 "Російські сенсації.

Хвора слава"

21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

22.00 "Вікна'Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус" 

23.20 "Нез'ясовно, але факт"

00.20 "Вікна ' Спорт"

00.45 Т/с "Вона написала

вбивство" 

01.40 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом'2"

08.30 М/с "Хіткліфф"

09.00 "Дивись, хто прийшов!"

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі" 

13.30 М/с "Біллі Боб'третя

дитина" 

14.00 М/с "Сабріна'маленька

відьма" 

ВІВТОРОК

24 березня

ПОНЕДІЛОК

23 березня
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14.30 М/с "Песик'захисник" 

15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 

15.30 М/с "Гидке каченя" 

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом'2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

19.30 "Дом'2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом'2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Клуб 700 

06.25 Як це робиться?

06.40 "24 години" 

06.55 "Погода" 

07.00 Вулиця лемурів

07.30 24 години. "Бізнес" 

07.35 "24 години" 

07.50 "Погода" 

08.00 Хіт'парад диких тварин 

09.00 Виклик дикій природі 

10.00 Підводна одіссея Кусто 

11.15 Як це робиться?

11.55 Служба розшуку дітей 

12.10 Школа ремонту 

13.00 Погляд у майбутнє 

15.00 "Життя" 

15.45 П'ятий вимір 

16.20 Підводна одіссея Кусто 

17.25 Хвилюючі моменти

18.30 "24 години" 

18.40 "Сильні світу сього" 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Вулиця лемурів

20.30 "24 години" 

20.55 24 години. "Бізнес" 

21.05 "Погода" 

21.10 Хіт'парад диких тварин 

22.10 Реальність чи

фантастика 

23.10 "24 години" 

23.25 "Погода" 

23.30 24 години. "Бізнес" 

23.40 П'ятий вимір 

00.15 Телевікторина 

03.35 Українська революція 

04.25 "Життя" 

04.50 "Світські хроники" 

05.05 "24 години" 

05.20 "Погода" 

05.35 "Життя" 

КИЇВ

06.00 "Ріпка'ТВ" 

06.25 Музична програма 

06.45 Прес'ревю 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини 

07.25 Як на долонях 

07.30 Автофайли 

07.40 Медицина з

І.Трухачовою 

07.50 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 

08.20 Столиця 

09.00 Новини 

09.30 Телевікторина 

11.00 Церква "Посольство

Боже" 

11.30 Музична програма 

12.00 Новини 

12.15 Телевікторина 

14.00 В гостях у Д.Гордона.

В.Алентова 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Навчайся з нами 

16.20 У центрі уваги 

16.55 Бізнес'ситуація 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні

детективи" 

18.00 Концерт Л.Агутіна і

А.Варум "AldiMeola" 

19.00 Столиця 

19.35 Т/с "Кухар імператора" 

20.45 Бізнес'ситуація 

20.50 Міська варта 

21.00 Новини 

21.25 В гостях у Д.Гордона.

В.Алентова 

22.25 Четверта влада 

23.00 Новини 

23.20 Прес'ревю 

23.25 Як на долонях 

23.30 Медицина з

І.Трухачовою 

23.45 Вечірня кава

00.15 Музична програма 

00.35 Chatrix 

02.40 В гостях у Д.Гордона.

В.Алентова 

03.30 Новини 

03.55 Прес'ревю 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.05 Вечірня кава 

05.35 Мульти'буки

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес'анонс

09.35 Погода 

09.40 Ток'шоу "Спокуса

владою"

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Далі буде... 

13.05 Український вимір

13.30 Книга.ua

14.20 До Дня театру. Д/ф

"Дім, в якому живе театр" 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Д/с "Це моя країна" 

16.00 Т/с "Джин у домі" 

16.30 Індиго

17.00 Д/с "Морські мисливці"

18.00 Новини

18.15 Світ спорту

18.25 Український вимір

19.00 Діловий світ

19.10 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Пари,

коротка програма 

20.10 Ток'шоу "Батьки і діти"

21.00 Новини 

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.05 Відкрита зона 

22.35 Прес'анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка,

Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові"" 

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі '

Мауса"" 

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

11.20 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Єрмолови" 

13.30 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

14.30 Т/с "Район Мелроуз 

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

16.10 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.30 Т/с "Єрмолови" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Маргоша" 

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"" 

23.30 Т/с "Ментівські війни '

3" 

00.30 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Ментівські війни '

3" 

04.10 "Документ"

05.10 Т/с "Район Мелроуз 

ІНТЕР

06.30 " Перепустка до Європи

із Самантою Браун " 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Тіні минулого" 

10.00 Т/с " Обручка" 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості".

Грудинка 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання" 

14.00 Т/с "Мара" 

15.00 Т/с "Терористка

Іванова" 

16.00 Т/с "Павутиння" 

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка" 

21.30 Т/с "Терористка

Іванова" 

22.20 Документальний проект

"Цвинтарні історії" 

23.20 Х/ф "Харлей Девідсон

та ковбой Мальборо". 

01.10 "Подробиці" 

01.40 Документальний проект

"Міста підземного світу".

Портленд 

02.30 Телевізійна служба

розшуку дітей 

02.35 Т/с "Теорія великого

вибуху" 

03.00 "Ключовий момент" 

04.20 "Судові справи" 

05.10 "Знак якості" 

05.50 Документальний проект

"Міста підземного світу".

Портленд 

ICTV

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.20 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Світ Текса

Ейворі"

07.00 Т/с "Леся+Рома"

07.45 Факти. Ранок

07.50 Ділові факти

07.55 Спорт

08.00 Погода

08.05 Каламбур

08.40 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок

08.55 Спорт

09.00 Погода

09.05 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.50 Про'Ziкаве.ua

11.25 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.05 Т/с "Час Волкова"

14.05 Т/с "Убивча сила"

15.10 Т/с "Морські дияволи"

16.05 Про'Ziкаве.ua

16.40 Т/с "Таємниці слідства"

17.35 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

20.00 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.00 12 найкращих шахраїв

України

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Рейс 93". 

01.00 Спорт

01.10 Погода

01.15 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.45 Факти

03.15 Погода

03.20 Т/с "Бостонське

правосуддя"

04.05 Х/ф "Трикутник". 

СТБ

06.00 Т/с "Грейс у вогні" 

06.50 "Вікна ' Новини" 

06.55 "Бізнес+"

07.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 

08.00 "Вікна ' Новини" 

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Людина

народилася" 

10.35 "Правила життя.

Смачно до смерті" 

11.30 "Паралельний світ"

12.25 "Слідство вели.

Владика Кубанський" 

13.25 "Документальний

детектив. Останній патрон" 

14.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

15.20 Т/с "Комісар Рекс" 

17.00 "У пошуках пригод" 

18.00 "Вікна'Новини" 

18.10 Т/с "Доктор Хаус" 

19.10 "Зіркове життя.

Матері'одиначки"

20.10 "Слідство вели.

Врятуйте дітей!"

21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

22.00 "Вікна'Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус" 

23.20 "Нез'ясовно, але факт"

00.25 "Вікна ' Спорт"

00.45 Т/с "Вона написала

вбивство" 

01.40 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом'2"

08.30 М/с "Хіткліфф"

09.00 "Дивись, хто

прийшов!"

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі" 

13.30 М/с "Біллі Боб'третя

дитина" 

14.00 М/с "Сабріна'маленька

відьма" 

14.30 М/с "Песик'захисник"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 

15.30 М/с "Гидке каченя" 

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом'2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

19.30 "Дом'2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом'2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Клуб 700 

06.25 Як це робиться?

06.40 "24 години" 

06.55 "Погода" 

07.00 Вулиця лемурів

07.30 24 години. "Бізнес" 

07.35 "24 години" 

07.50 "Погода" 

08.00 Хіт'парад диких тварин 

09.00 Виклик дикій природі 

10.00 Підводна одіссея Кусто 

11.15 Як це робиться?

11.55 Служба розшуку дітей 

12.10 Школа ремонту 

13.00 Погляд у майбутнє 

15.00 "Життя" 

16.15 Підводна одіссея Кусто 

17.25 Хвилюючі моменти

18.30 "24 години" 

18.40 "Сильні світу сього" 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Вулиця лемурів

20.30 "24 години" 

20.55 24 години. "Бізнес" 

21.05 "Погода" 

21.10 Хіт'парад диких тварин 

22.10 Реальність чи

фантастика 

23.10 "24 години" 

23.25 "Погода" 

23.30 24 години. "Бізнес" 

23.40 П'ятий вимір 

00.15 Телевікторина 

03.35 Передвісники

незалежності 

04.25 "Життя" 

04.50 "Світські хроники" 

05.05 "24 години" 

05.20 "Погода" 

05.35 "Життя" 

КИЇВ

06.00 "Ріпка'ТВ" 

06.25 Музична програма 

06.45 Прес'ревю 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини 

07.25 Як на долонях 

07.30 Автофайли 

07.40 Економічний вісник 

07.50 Громадські слухання 

09.00 Новини 

09.30 Телевікторина 

11.00 Церква "Посольство

Боже" 

11.30 Музична програма 

12.00 Новини 

12.15 Телевікторина 

13.30 В гостях у Д.Гордона.

В.Алентова 

14.30 Англійська за 4,5 місяці 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Корисна розмова 

16.20 У центрі уваги 

16.55 Бізнес'ситуація 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні

детективи" 

18.00 Концерт В.Степової

"Чарівне намистечко" 

19.00 Столиця 

19.35 Т/с "Кухар імператора" 

20.45 Бізнес'ситуація 

20.50 Міська варта 

21.00 Новини 

21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Міхалков 

22.25 Четверта влада 

23.00 Новини 

23.20 Прес'ревю 

23.25 Як на долонях 

23.30 Медицина з

І.Трухачовою 

23.45 Вечірня кава 

00.15 Музична програма 

00.35 Chatrix 

02.40 В гостях у Д.Гордона.

М.Міхалков 

03.30 Новини 

03.55 Прес'ревю 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.05 Вечірня кава 

05.35 Мульти'буки 

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес'анонс

09.35 Погода 

09.45 Ток'шоу "Батьки і діти"

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 КНУКІМ...Фестиваль

молодих дизайнерів

13.05 Український вимір

13.40 Наша пісня

14.20 Хай щастить 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чол.) 

16.45 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Чоловіки,

коротка програма 

18.00 Новини

18.15 Світ спорту

18.25 Український вимір

19.00 Діловий світ

19.10 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Пари,

довільна програма 

20.00 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською 

21.00 Новини 

21.30 Діловий світ

21.45 Світ спорту

22.00 Погода 

22.10 Резус'конфлікт

22.45 Прес'анонс

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові" 

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі '

Мауса" 

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара"" 

11.20 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Єрмолови" 

13.30 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

14.30 Т/с "Район Мелроуз 

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

16.05 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.30 Т/с "Єрмолови" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Маргоша" 

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.30 Т/с "Ментівські 

СЕРЕДА

25 березня

ЧЕТВЕР

26 березня



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 7

війни ' 3" 

00.30 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Ментівські 

війни ' 3" 

04.15 "Документ"

05.15 Т/с "Район Мелроуз

ІНТЕР

06.30 " Перепустка до Європи

із Самантою Браун " 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Тіні минулого" 

10.00 Т/с " Обручка" 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Какао'

порошок 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання" 

14.00 Т/с "Мара" 

15.00 Т/с "Терористка

Іванова" 

16.00 Т/с "Павутиння" 

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка" 

21.30 Т/с "Терористка

Іванова"

22.20 Документальний проект

"Загибель Гагаріна.

Повернення істини" 

23.10 Х/ф "Танго і Кеш". 

01.10 "Подробиці"

01.40 Документальний проект

"Міста підземного світу".

Прихована Імперія Риму 

02.30 Т/с "Теорія великого

вибуху"

02.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 

03.00 "Ключовий момент" 

04.20 "Судові справи" 

05.00 "Знак якості" 

05.50 Документальний проект

"Міста підземного світу".

Прихована Імперія Риму

ICTV

06.05 Факти

06.20 Ділові факти

06.30 Погода

06.35 300 сек/год

06.40 М/с "Світ Текса

Ейворі"

07.05 Т/с "Леся+Рома"

07.45 Факти. Ранок

07.50 Ділові факти

07.55 Спорт

08.00 Погода

08.05 Каламбур

08.35 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок

08.55 Спорт

09.00 Погода

09.05 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.55 Про'Ziкаве.ua

11.35 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.05 Т/с "Час Волкова"

14.04 Т/с "Убивча сила"

15.05 Т/с "Морські дияволи"

16.05 Про'Ziкаве.ua

16.35 Т/с "Таємниці слідства"

17.40 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини 

20.00 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.00 Спецвипуск

Костянтина Стогнія 

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Загнаний"

00.55 Спорт

01.05 Погода

01.10 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.40 Факти

03.10 Погода

03.15 Т/с "Бостонське

правосуддя"

04.00 Х/ф "Трикутник". 

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні" 

06.50 "Вікна ' Новини" 

06.55 "Бізнес+"

07.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 

08.00 "Вікна ' Новини" 

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Сказ про те, як

цар Петро арапа одружив" 

10.40 "Зіркове життя.

Матері'одиначки"

11.35 "Нез'ясовно, але факт"

12.55 "Слідство вели.

Врятуйте дітей!"

13.50 "Документальний

детектив. Зізнання мерця" 

14.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

15.20 Т/с "Комісар Рекс" 

17.00 "У пошуках пригод" 

18.00 "Вікна'Новини" 

18.10 Т/с "Доктор Хаус" 

19.10 "Моя правда. Сергій

Жигунов"

20.10 "Слідство вели.

Кидали" 

21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

22.00 "Вікна'Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус" 

23.20 "Паралельний світ"

00.30 "Вікна ' Спорт"

00.45 Т/с "Вона написала

вбивство" 

01.40 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом'2"

08.30 М/с "Хіткліфф"

09.00 "Дивись, хто прийшов!"

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі" 

13.30 М/с "Біллі Боб'третя

дитина" 

14.00 М/с "Сабріна'маленька

відьма" 

14.30 М/с "Песик'захисник" 

15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 

15.30 М/с "Гидке каченя" 

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом'2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

19.30 "Дом'2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом'2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Клуб 700 

06.25 Як це робиться?

06.40 "24 години" 

06.55 "Погода" 

07.00 Вулиця лемурів

07.30 24 години. "Бізнес" 

07.35 "24 години" 

07.50 "Погода" 

08.00 Хіт'парад диких тварин 

09.00 Виклик дикій природі 

10.00 Підводна одіссея Кусто 

11.15 Як це робиться?

11.55 Служба розшуку дітей 

12.10 Школа ремонту 

13.00 Погляд у майбутнє 

15.00 "Життя" 

15.45 П'ятий вимір 

16.20 Підводна одіссея Кусто 

17.30 Чудернацькі світи 

18.30 "24 години" 

18.40 "Сильні світу сього" 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Вулиця лемурів

20.30 "24 години" 

20.55 24 години. "Бізнес" 

21.05 "Погода" 

21.10 Хіт'парад диких тварин 

22.10 Реальність чи

фантастика 

23.10 "24 години" 

23.25 "Погода" 

23.30 24 години. "Бізнес" 

23.40 П'ятий вимір 

00.15 Телевікторина 

03.35 Передвісники

незалежності 

04.25 "Життя" 

04.50 "Світські хроники" 

05.05 "24 години" 

05.20 "Погода" 

05.35 "Життя" 

КИЇВ

06.00 "Ріпка'ТВ"

06.25 Музична програма 

06.45 Прес'ревю 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини 

07.25 Як на долонях 

07.30 Автофайли 

07.40 Медицина з

І.Трухачовою 

07.50 Vip'стажер 

08.20 Столиця 

09.00 Новини 

09.30 Телевікторина 

11.00 Церква "Посольство

Боже" 

11.30 Музична програма 

12.00 Новини 

12.15 Телевікторина 

13.30 Вечірня кава

14.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Міхалков 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.20 У центрі уваги 

16.55 Бізнес'ситуація 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні

детективи" 

18.00 Концерт В.Степової

"Чарівне намистечко" 

19.00 Столиця 

19.35 Т/с "Кухар

імператора" 

20.45 Бізнес'ситуація 

20.50 Міська варта 

21.00 Новини 

21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Міхалков 

22.25 Четверта влада 

23.00 Новини 

23.20 Прес'ревю 

23.25 Як на долонях 

23.30 Медицина з

І.Трухачовою 

23.45 Вечірня кава 

00.15 Музична програма 

00.35 Chatrix 

02.40 В гостях у Д.Гордона.

М.Міхалков 

03.30 Новини 

03.55 Прес'ревю 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.05 Вечірня кава

05.35 Мульти'буки

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес'анонс

09.35 Погода 

09.40 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською 

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Кіно.ua

13.05 Український вимір

13.35 Муз. ua

14.00 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

14.30 Темний силует 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жін.)

16.45 Фігурне катання.

Чемпіонат світу.Танці,

оригінальний 

18.00 Новини

18.15 Світ спорту

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.45 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Чоловіки,

довільна програма 

21.00 Новини 

21.30 Діловий світ

21.45 Світ спорту

22.00 Погода 

22.10 Автоакадемія

22.45 Прес'анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові" 

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі '

Мауса" 

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

11.20 Т/с "Циганське серце"" 

12.30 Т/с "Єрмолови" 

13.30 Т/с "Район Беверлі'

Хіллз" 

14.30 Т/с "Район Мелроуз 

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька"" 

16.05 Т/с "Циганське серце"" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.30 Т/с "Єрмолови"" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда 

21.20 Т/с "Маргоша" 

22.25 "Наша russia"

23.00 Х/ф "Всі мають

померти"

01.30 Т/с "Маргоша" 

02.20 Т/с "Дурдом" 

04.55 Т/с "Вісім простих

правил" 

05.20 Т/с "Район Мелроуз 

ІНТЕР

06.30 " Перепустка до Європи

із Самантою Браун " 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Тіні минулого" 

10.00 Т/с " Обручка" 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Рибні

фрикадельки (консерви) 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання" 

14.00 Т/с "Мара" 

15.00 Т/с "Терористка

Іванова" 

16.00 Т/с "Павутиння" 

17.00 Т/с "Вогонь кохання" 

17.50 Новини

18.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Вогонь кохання"

21.30 "Свобода на Інтері" 

00.30 Док. проект "Таблетка

правди" 

01.20 "Подробиці"

02.00 "Знак якості" 

03.30 "Ключовий момент" 

05.10 М/с "Астро Бой'2" 

ICTV

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.20 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Світ Текса

Ейворі"

07.00 Т/с "Леся+Рома"

07.45 Факти. Ранок

07.50 Ділові факти

07.55 Спорт

08.00 Погода

08.05 Каламбур

08.35 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок

08.55 Спорт

09.00 Погода

09.05 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.10 Т/с "Леся+Рома"

10.50 Про'Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Т/с "Час Волкова"

13.55 Т/с "Убивча сила"

14.55 Т/с "Морські дияволи"

15.55 Про'Ziкаве.ua

16.30 Т/с "Смерть

шпигунам!"

18.45 Факти. Вечір

19.10 Добрі новини з Оленою

Фроляк

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

19.55 Т/с "Убивча сила"

21.05 Максимум в Україні

21.45 Ти не повіриш!

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Голі та смішні

00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду

00.45 Спорт

00.55 Погода

01.00 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.30 Факти

03.00 Погода

03.05 Х/ф "Брати Блюз". 

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні" 

06.50 "Вікна ' Новини" 

06.55 "Бізнес+"

07.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 

08.00 "Вікна ' Новини" 

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврилова" 

10.20 "Моя правда. Сергій

Жигунов"

11.20 "Нез'ясовно, але факт" 

12.40 "Слідство вели.

Кидали" 

13.35 "Документальний

детектив. Утікач від смерті" 

14.10 Т/с "Кулагін та

Партнери" 

14.40 Т/с "Комісар Рекс" 

16.40 "ВусоЛапоХвіст" 

17.50 "Вікна'Новини" 

18.00 Х/ф "Спортлото'82" 

20.00 Концерт М. Задорнова

"Я люблю тебе, життя"

22.00 "Вікна'Новини"

22.20 Х/ф "К'19" 

00.55 Вікна ' Спорт

01.10 Т/с "Вона написала

вбивство" 

02.10 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом'2"

08.30 М/с "Хіткліфф"

09.00 "Дивись, хто прийшов!"

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі" 

13.30 М/с "Біллі Боб'третя

дитина" 

14.00 М/с "Сабріна'маленька

відьма" 

14.30 М/с "Песик'захисник" 

15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 

15.30 М/с "Гидке каченя" 

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом'2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

19.30 "Дом'2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом'2".Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Клуб 700 

06.25 Як це робиться?

06.40 "24 години" 

06.55 "Погода" 

07.00 Вулиця лемурів

07.30 24 години. "Бізнес" 

07.35 "24 години" 

07.50 "Погода" 

08.00 Хіт'парад диких

тварин 

09.00 Виклик дикій природі 

10.00 Семья от "А" до "Я" 

10.25 П'ятий вимір 

11.15 Як це робиться?

12.10 Школа ремонту 

13.00 Погляд у майбутнє 

15.00 "Життя" 

15.45 П'ятий вимір 

16.20 Підводна одіссея Кусто 

17.30 Чудернацькі світи

18.30 "24 години" 

18.40 "Сильні світу сього" 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Вулиця лемурів

20.30 Головне питання 

20.55 24 години. "Бізнес" 

21.05 "Погода" 

21.10 Хіт'парад диких тварин 

22.10 Реальність чи

фантастика 

23.10 "24 години" 

23.25 "Погода" 

23.30 24 години. "Бізнес" 

23.40 П'ятий вимір 

00.15 Телевікторина 

03.35 Тріпільци 

04.20 Головне питання 

04.50 "Світські хроники" 

05.05 "24 години" 

05.20 "Погода" 

05.35 "Життя" 

П’ЯТНИЦЯ

27 березня
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КИЇВ

06.00 "Ріпка'ТВ" 

06.25 Музична програма 

06.45 Прес'ревю 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини 

07.25 Як на долонях 

07.30 ТОП'10 

07.40 Економічний вісник 

07.50 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 

08.20 Столиця 

09.00 Новини 

09.25 У центрі уваги 

10.00 Медичні детективи 

10.30 Четверта влада 

11.00 Церква "Посольство

Боже" 

11.30 Музична програма 

12.00 Новини

12.15 Телевікторина 

13.30 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 

14.00 Розширене засідання

виконавчого органу Київради 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.20 У центрі уваги 

16.55 Бізнес'ситуація 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні

детективи" 

17.50 ТОП'10 

18.00 Вдала кар'єра 

19.00 "Час мера" 

20.00 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 

20.45 Бізнес'ситуація 

20.50 Міська варта 

21.00 Новини 

21.25 Бізнес'ситуація 

22.15 Міська варта 

22.25 Четверта влада 

23.00 Новини 

23.20 Прес'ревю 

23.25 Як на долонях 

23.30 ТОП'10 

23.45 Вечірня кава 

00.15 Музична програма 

00.35 Chatrix 

02.40 Нарада в КМДА 

03.30 Новини 

03.55 Прес'ревю 

04.00 Четверта влада 

04.30 Вдала кар'єра 

05.05 Вечірня кава 

05.35 Х/ф "Дубровський" 

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Прес'анонс

09.15 Доки батьки сплять 

09.25 Д/с "Нові святилища" 

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.25 Експерти дозвілля

11.00 Вихідні по'українськи

11.20 Weekend на колесах

11.50 Погода 

11.55 Податковий

університет

12.10 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Жінки,

коротка програма 

14.05 Погода 

14.10 Парламент

15.00 Біатлон. Кубок світу.

Гонка переслідування (чол.) 

15.45 Біатлон. Кубок світу.

Гонка переслідування (жін.)

16.30 Погода 

16.35 Наша пісня

17.15 Книга.ua

18.00 Кіно.ua

18.30 Погода 

18.35 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Танці,

довільний

21.00 Новини 

21.20 Світ спорту

21.35 Погода 

21.45 Фольк'music

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка,

Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ. НІЧНИЙ

КАНАЛ

01.20 Автоакадемія

01.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.05 "Подорож у минуле"

07.00 "Без табу"

07.55 Караоке на Майдані

09.05 "Хто там?"

10.15 М/с "Мої друзі Тигрик

та Вінні" 

10.40 М/ф "Улюблений

прибулець" 

11.15 М/ф "Курча Ціпа"

12.40 Світське життя

13.40 Х/ф "Надія ,як

свідчення життя"

17.25 Криве дзеркало 

19.30 ТСН

20.00 Танцюю для тебе ' 2

23.15 Х/ф "Яма"

01.20 "Наша russia" 

01.40 Х/ф "Всі мають

померти"

03.40 Т/с "Дурдом" 

ІНТЕР

06.00 Док.проект "Колумби

кам'яного віку" 

07.00 "Свобода на Інтері" 

10.00 "У Городку". Дайджест 

10.40 Кулінарне шоу

"Картата потата" 

11.30 Комфорт'шоу

"Квадратний метр" 

12.20 Т/с "І все'таки я

кохаю..." 

16.20 "Найрозумніший" 

18.00 "Позаочі". Маша

Распутіна 

18.50 Т/с "Сільська комедія" 

20.00 "Подробиці" 

20.30 Прем'єра. "Місце

зустрічі. Між минулим та

майбутнім" 

22.00 Х/ф "Тернер і Хуч". 

00.00 Х/ф " Найкращий друг

людини". 

01.30 "Подробиці" 

02.00 "Позаочі". Маша

Распутіна 

02.50 Кулінарне шоу

"Картата потата" 

04.20 М/с "Звірятка в

будинку Теза" 

ICTV

05.45 Факти

06.05 Погода

06.10 Автопарк. Парк

автомобільного періоду

06.45 Погода

06.50 Т/с "Примадона"

10.35 Т/с "Леся+Рома"

11.10 Анекдоти по'

українськи

11.30 Квартирне питання

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Життя без правил

13.25 Т/с "Убивча сила"

14.40 Т/с "Мисливці за

старовиною"

15.35 Т/с "Смерть

шпигунам!"

18.45 Факти. Підсумок дня

18.55 Спорт

19.00 Х/ф "Володар перснів:

Хранителі персня"

22.50 Х/ф "Гравець". 

01.30 "Грошовий дощ".

Інтерактив

04.00 Т/с "Богун"

СТБ

05.05 "Гітлер, Сталін та

Гурджиєв" 

05.50 "Наші улюблені

мультфільми"

07.30 "Еники'беники" 

08.00 "У пошуках пригод" 

09.00 "Їмо вдома"

10.15 "ВусоЛапоХвіст" 

10.55 "Наші улюблені

мультфільми. Ну, погоди!"

12.30 Юрмаліна'2004 

13.55 Концерт М. Задорнова

"Я люблю тебе, життя"

15.50 Х/ф "Фантомас проти

Скотланд Ярду" 

18.00 "Неймовірні історії

кохання"

19.00 Х/ф "Спортлото'82" 

21.00 "Спортлото'82".

Невідома версія 

22.00 "Зіркове життя.

Матері'одиначки"

23.00 "Моя правда. Сергій

Жигунов"

00.00 "Нез'ясовно, але факт" 

01.00 Х/ф "Таємниці "Нічної

варти" 

03.30 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 Дом'2

08.30 Програма для дітей

"Марві Хаммер"

09.00 Ретро'мультик

09.30 "Ключі від форту

Буайяр"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Танці без правил"

13.00 "Заборонена зона"

14.00 "Єралаш"

15.00 "Наші рекорди"

16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"

17.00 "Фактор страху"

18.00 Т/с "Альфред Хічкок

представляє"

18.30 "Фактор страху".

Російська версія

19.30 Дом'2

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Заборонена зона"

22.00 "Сміх без правил"

23.00 "Дивись!"

23.30 Дом'2. Спецвипуск

00.00 Щоденник Ліги

чемпіонів УЄФА

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Спецпроект 

06.20 Як це робиться?

06.55 Головне питання 

07.20 "Погода" 

07.25 Чудернацькі світи

09.00 Сім'я від "А" до "Я" 

09.25 Виклик дикій природі 

10.00 Школа ремонту 

11.00 За сім морів 

11.30 Хроніки крокодила

12.30 Х/ф "Безприданна" 

14.10 Х/ф "Розповідь про

землю Сибірську" 

16.10 Сильні світу сього 

16.20 Зелена варта 

17.00 У пошуках

бездоганного ведмедя 

18.00 Велике повстання

Інків 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Катастрофи 

22.05 "Світські хроники" 

22.40 Обличчя з обкладинки

23.15 24 часа."Світ" 

23.35 Спецпроект 

00.15 Телевікторина 

03.35 Трипільци 

04.25 Ольвія 

05.15 Зелена варта 

05.40 Сильні світу сього 

КИЇВ

07.00 Новини 

07.20 "Час мера" 

08.25 Досягти мети 

08.45 Про сім'ю 

09.00 Економічний вісник 

09.30 Д/с "Столиці світу" 

10.05 Як на долонях 

10.15 Дім живих історій 

10.50 ТОП'10 

11.00 Дитяча музична

програма "TV Start" 

11.30 Сім'я від А до Я 

12.00 "Кубок мера"

16.05 Час мера 

17.15 Концерт Олег Шак "По

облакам" 

19.40 Шанс 

21.00 Новини'тижневик 

21.30 Бізнес'ситуація 

22.10 Х/ф "Пирогов" 

00.00 Полігон 

00.35 Концерт Олег Шак "По

облакам" 

03.00 Новини'тижневик 

03.30 Бізнес'ситуація 

04.05 Досягти мети 

04.35 Д/с "Столиці світу" 

05.10 Мульти'буки 

05.25 Х/ф "Пирогов" 

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода

09.10 Доки батьки сплять

09.20 Підсумочки

09.35 Антивірус для дітей

09.55 Крок до зірок

10.30 Нова армія

11.00 Муз. ua

11.30 Стильна штучка

11.55 Погода 

12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

12.30 Здоров'я 

13.30 Телевізійний журнал

"Околиця"

13.55 Погода 

14.05 Аудієнція

14.35 Благовісник

15.10 Біатлон. Кубок світу.

Мас'старт (чол.)

16.00 Фігурне катання.

Чемпіонат світу. Жінки,

довільна програма 

17.35 Діловий світ. Тиждень

18.15 Погода

18.25 Х/ф "Дума про Тараса

Бульбу"

19.45 В. Степова. Шедеври

класичної опери

21.00 "Культурний фронт"

21.25 Д/ф "Фіалка терору"

22.15 Наш футбол

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Біатлон. Кубок світу.

Мас'старт (жін.)

02.05 Служба розшуку дітей

1+1

06.20 Х/ф "Садко" 

08.20 М/ф "Улюблений

прибулець"

09.00 "Лото'забава"

10.00 Т/с "Не краса по'

американськи" 

11.00 Караоке на Майдані

12.00 Танцюю для тебе ' 2

15.15 "Катастрофи"

15.55 Криве дзеркало 

18.00 Х/ф "Ворожка"

19.30 ТСН

20.20 Х/ф "Ворожка"

23.10 "Світське життя"

00.10 Х/ф "Бентежна ана"

02.25 Х/ф "Яма"

04.00 Х/ф "Бентежна ана"

05.50 "Катастрофи"

ІНТЕР

05.40 Х/ф "Храм кохання" 

07.50 "Найрозумніший" 

09.30 "Городок" 

10.00 "Україна, вставай!" 

10.30 Х/ф "Велика різниця" 

12.20 Х/ф "Американська

донька" 

14.20 "Вечірній квартал" 

16.10 Х/ф "Доярка з

Хацапетівки" 

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Т/с "Територія краси" 

22.20 Х/ф "Висока мода". 

00.30 "Подробиці тижня"

01.20 Х/ф "Храм кохання" 

03.30 М/с "Звірятка в

будинку Теза " 

05.10 "Ключовий момент" 

05.50 "Знак якості" 

ICTV

04.45 Факти

05.00 Погода

05.05 Т/с "Альф"

05.30 Т/с "Загублені"

06.55 Погода

07.00 Х/ф "Таємниця мого

успіху"

09.05 Квартирне питання

10.00 Ти не повіриш!

10.55 Козирне життя

11.25 Чудо'люди

12.00 12 найкращих шахраїв

України

12.45 Факти. Світ

12.55 Спорт

13.00 Спецпроект Костянтина

Стогнія

13.40 Х/ф "Бібліотекар: У

пошуках Списа Долі"

15.35 Т/с "Смерть шпигунам!"

18.45 Факти тижня 

19.25 Спорт

19.30 Х/ф "Ілюзія польоту"

21.25 Х/ф "Екзорцист:

Початок"

23.50 Х/ф "Весільна вечірка". 

01.50 "Грошовий дощ".

Інтерактив

03.25 Х/ф "Та єдина". 

СТБ

05.30 "Останній герой.

В'ячеслав Тихонов" 

06.10 "Наші улюблені

мультфільми"

08.00 "У пошуках пригод" 

09.00 "Їмо вдома"

10.30 Х/ф "Закляття Долини

змій" 

12.30 "Нез'ясовно, але факт"

13.25 "У пошуках істини.

Прокляття картини Рєпіна" 

13.50 "У пошуках істини.

Корабель принцеси Анни" 

14.30 "Слідство вели. Великий

Монгол" 

15.25 "Документальний

детектив. Сповідь злодія" 

16.00 "Правила життя.

Молочні ріки" 

17.00 "За Вікнами"

18.00 "Паралельний світ"

19.00 "Битва екстрасенсів"

20.00 Х/ф "Вчитель музики" 

22.00 Х/ф "Птах щастя" 

00.00 "Неймовірні історії

кохання"

01.00 Х/ф "Осінній марафон" 

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом'2"

08.30 Програма для дітей

"Пустотливі пальчики"

09.00 Ретро'мультик

09.30 М/с "Король" 

10.30 "Фактор страху".

Російська версія

11.30 "Дивись!"

12.00 "Заборонена зона"

13.00 Баскетбол.Чемпіонат

УБЛ

15.00 "Випробування

вірності"

15.30 "Ключі від форта

Буайяр"

18.00 Т/с "Альфред Хічкок

представляє"

18.30 "Фактор страху".

Російська версія

19.30 Дом'2

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Заборонена зона"

22.00 "Убойна ліга"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом'2". Спецвипуск

00.00 М/с "Берсерк"

00.30 "Дізнайся своє

майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Як це робиться?

06.30 Хроніки крокодила

06.50 24 часа."Світ" 

07.15 Сильні світу сього 

07.30 Обличчя з обкладинки

07.55 "Світські хроники"

08.30 За сім морів 

09.00 Виклик дикій природі 

10.00 Школа ремонту 

10.45 Х/ф "Безприданна" 

12.25 Х/ф "Розповідь про

землю Сибірську" 

14.20 У пошуках бездоганного

ведмедя 

15.25 Велике повстання Інків 

16.30 Трансмісія 

17.00 Катастрофи 

19.00 Виклик дикій природі 

20.00 Катастрофи 

22.05 Программа "Светские

хроники" 

22.40 Обличчя з обкладинки 

23.05 "Світські хроники"

23.25 Зелена варта 

23.50 Красень Київ

00.15 Телевікторина 

03.35 Феодоро 

04.25 Боспорське царство 

05.20 Сильні світу сього 

05.35 Зелена варта 

КИЇВ

07.00 Новини'тижневик 

07.30 Музична програма 

08.00 Шанс 

09.20 Сам про себе 

10.20 "Шиканемо" 

11.15 Музична програма 

11.45 Клуб Суперкниги 

12.05 Церква "Посольство

Боже" 

12.30 Золотий гусак 

13.05 Vip'стажер 

13.30 Концерт "Бульвару 10

років" 

14.30 Вдала кар'єра 

15.20 Навчайся з нами 

15.30 Корисна розмова 

15.40 Як на долонях 

15.50 Х/Ф "За щучим

велінням"

17.00 Концерт Хор Турецького

"Рожденные петь" 

19.20 "Шевченківський вечір" 

20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 

21.00 "По суті" 

21.30 Новини'спорт'тижневик 

22.00 Х/ф "Син полку" 

23.40 Золотий гусак 

00.15 "Шевченківський вечір" 

01.20 Концерт Хор Турецького

"Рожденные петь" 

03.30 "По суті" 

04.15 Х/ф "За щучим

велінням" 

05.15 Шиканемо 

СУБОТА

28 березня

НЕДІЛЯ

29 березня
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

БІ міста
Благоустрій

Керівникам підприємств 
та організацій м.Боярка

Повідомлення
Виконавчий комітет Боярської міської ради

доводить до Вашого відома, що відповідно до
"Правил благоустрою, забезпечення чистоти і
порядку на території міста Боярка", що були
затверджені рішенням VIII сесії Боярської міської
ради V скликання за № 08/356 від 30.11.2006 р.

та рішення виконавчого комітету Боярської місь'
кої ради №26/2 від 03.03.2009 р. проводиться
весняний двомісячник благоустрою та поліпшен'
ня санітарного стану території м. Боярка з 16
березня по 22 травня 2009р.

Тому зобов'язуємо Вас упорядкувати закріпле'
ну за Вашою організацією територію.

В разі недотримання Вами чистоти і порядку
біля закріпленої за Вашою організацією території,

депутатами, членами адміністративної комісії та
представниками "Боярської Варти" будуть накла'
датися адміністративні штрафи та притягнуто
Вас до адміністративної відповідальності.

Додатково повідомляємо, що вивезенням сміття
в м. Боярка займається К.'Святошинське РВУЖКГ
(Парфеса В.М.), довідки за телефоном 35'058.

Заступник міського голови А.К. Тахтарбаєв

ПРОЕКТ "ДІТИ ЗА СВОЄ ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ"
Проект ініційований Гро�

мадським дитячим об'єд�
нанням "Юнісфера". Цільо�
ва група, на яку його спря�
мовано — учні початкових
класів та малеча дитячих
садочків м. Боярка. 

Проект виконується в
рамках програми малих
проектів Посольства Коро�
лівства Нідерландів
(Матра КАП).

Про перебіг проекту роз�
повідають заступники
директорів шкіл з навчаль�
но�виховної роботи почат�
кової школи та методисти
дитячих садочків.

Оксана Гажаман, Киє'
во'Святошинська районна
класична гімназія.

Проект, у роботі якого ми
беремо участь, є найбільш
дієвим щодо виховання еко'
логічної активності дітей.
Він побудований на нетради'
ційних формах просвітниць'
кої діяльності (уроки'бесіди
з елементами практичних за'
нять, рольові ігри, екологічні
брей'ринги, уроки'вистави,
пропаганда екологічних
знань засобами сценічного
мистецтва, інше), що є про'
дуктивним важелем впливу
на формування екологічної
культури не лише у дітей, але
й у дорослих. Учні жваво і з
задоволенням розфарбову'
ють малюнки за місцевою
тематикою в книжках'роз'
фарбовках, що спеціально
для даного проекту створено
і видано ГДО "Юнісфера".
Такі книжки отримала
кожна дитина'учасник про'
екту. Наприклад, книжка'
розфарбовка "Пригоди Кра'

плинки" спонукала до влас'
ної творчості учнів перших
класів (класні керівники
В.П.Пастушок, Л.Л.Опана'
сюк, Л.В. Плахтій). Діти
склали власне оповідання про
те, як з маленьких краплинок
починається велика ріка. Ще
творчість дітей направляється
на розуміння природи, на те,
що треба берегти неповторну
природу рідного краю — ліси,
дерева, парки, водойми. Що
замість смітників мають бути
квітники (класні керівники
3'х класів — Т.С.Мараку'
ліна, Г.П.Радченко,
В.М.Попок). 

Учні 4'В класу
підготували та по'
казали виставу
"Віночок природи"
(вчитель І.В.Фе'
сак), а в 4'Б класі
(вчитель І.Є.Бой'
ко) провели урок'
виставу "Ліс —
наше багатство".
Мало успіх також
і родинне свято,
яке провели разом
діти і батьки в 3'В класі
(вчитель Г.П.Радченко).
Самобутність та цікава тема
об'єднала декілька поколінь
разом. Важливим було
заняття, присвячене братам
нашим меншим "Домашні
улюбленці" в 4'А класі (вчи'
тель Т.І. Стрічевська).
Цікавий авторський урок з
мультимедійним супроводом
"Без води немає життя" про'
вела в своєму 3'Б класі вчи'
телька Т.С.Маракуліна. За
власними розробками про'
водили заняття вчителі
О.Ф.Міщенко, Л.М.Ско'
рук, Н.В.Ювчик. Зараз вчи'

телі обмінюються своїми
роботами. А далі ці роботи
увійдуть до інформаційно'
методичного збірника, який
буде видано за підсумками
проекту. Вони стануть над'
банням загалу. Найбільш
популярним стало підсумко'
ве заняття "Чисте подвір'я
— чисте місто!". Воно й зро'
зуміло. Так хочеться всім —
дорослим і дітям, щоб рідне
місто було чистим і квіту'
чим. Тож над цим треба
працювати!

Діти всіх 12 початкових
класів нашої гімназії були
запрошені до актової зали, де

подивились виставу Екотеа'
тру "Краплинка" "Приберемо
смітники і посадимо квітки"
(художній керівник В.І.Же'
лінська). Адже так важливо,
щоб люди не смітили. Загін
юних волонтерів (керівник
Г.С.Гойдаш) показав міні'
вистави та провів рольові
ігри в початкових класах. 

Тема власного життєвого
середовища зацікавила
дітей, тому ми й надалі буде'
мо розвивати її. Добре, що
нас підтримує багато одно'
думців, особливо приємно,
що серед них мер нашого
міста Т. Г. Добрівський.

Катерина Кушнір, Бояр'
ська загальноосвітня школа
І'ІІІ ступенів №1.

"Місто майбутнього" —
так назвали своє перше
заняття за Проектом учні 1'х
і 2'х класів. До вподоби їм
прийшлися книжки'розфар'
бовки. Різними кольорами
розфарбували вони малюнки
в книжці "Розфарбуй своє
місто". Потім розповідали,
яким вони бачать майбутнє
свого рідного міста Боярка.
Звичайно, там все має бути
чистим — чиста хата, чисте
подвір'я, школа, вулиця.
Якщо привчитися до чисто'

ти, то завжди буде чисто
вдома, в школі, в місті.
Одразу провели практич'
не заняття: прибрали в
класі. І гралися, і змагали'
ся, і одночасно корисну
справу робили. Тема май'
бутнього свого міста не
залишила байдужими й
учнів 3'х та 4'х класів. На
цю тему вони провели
конкурс малюнків. В 4'А

класі (вчитель Г.В.Мака'
рова) цікавих малюнків
було так багато, що навіть
перелічити їх не просто. Учні
впевнені — де чисте довкіл'
ля, там і люди будуть здоро'
вими. Негативні звички
шкодять здоров'ю. Діти
збирали інформацію про
негативні звички в
сім'ях. Брали інтерв'ю
у старших дітей, вчи'
телів, батьків. Потім
був конкурс плакатів
"Дорослі, схаменіть'
ся, беремо приклад з
вас!", та конкурс
малюнків "Скажи ні!"
А учениця Валерія Гоц

написала вірш, в якому
застерігає:

"Хтось палить,
А хтось п'є —

Організм він свій псує!
Щодня зарядку робити

треба!
Для людини це велика

потреба".
З малюнками і віршами

пройшли виховні години в
3'х і 4'х класах на тему:
"Краса природи для чистоти
душі". Прибирали листя у
дворі школи, збирали насін'
ня квітів. Прийде весна,
насіння висіють в квітниках.
З них виростуть квіти, які
прикрасять двір рідної
школи. І знову вірші Валерії:

"Не руйнуй природу! 
Вона мати твоя.

Не руйнуй природу!
Закликаю я!"

Готуючись до цих занять,
вчителі пройшли тренінг,
який організувало для них
ГДО "Юнісфера" за участю
фахівців Києво'Святошин'
ського районного центру
психологічної реабілітації.

Голова ГДО "Юнісфера"

Н.О. Семенова

Проект: 

"Діти за своє життєве

середовище"

ЯЯЯЯ КККК ИИИИ ММММ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН ИИИИ     ВВВВ ББББ ААААЧЧЧЧ АААА ЮЮЮЮ ТТТТ ЬЬЬЬ     СССС ВВВВ ОООО ЄЄЄЄ     ММММ ІІІІ СССС ТТТТ ОООО ????
Давид, учень 4 класу ЗОШ №3: "Я вважаю, що необхідно, щоб усі вулиці

були заасфальтовані, скрізь повинні бути урни, як в інших нормальних краї'
нах, а ще хотілося б, щоб був гарний спортивний майданчик".

Олена, приватний підприємець: "Нормальні дороги, тротуари і освітлення
значно покращили б вигляд нашого міста. А якби ще численні сміттєзвалища
прибрати — було б зовсім гарно!".

Клавдія, пастор: "Ми знаємо, що до проведення "Євро 2012" парк Шев'
ченка змінить свій вигляд, але до цього часу було б непогано там хоч лавки
встановити і прибрати сміття. Чому б підприємцям не подбати про нормаль'
ний вигляд прилеглих територій? Посадити квіти, поставити урни. "Теремок"
на вул. Молодіжній таку площу займає, невже неможна зробити криту зупин'
ку і поставити урни замість картонних коробок? Не прикрашають місто також
і зграї бродячих собак".

Давид
Олена Клавдія



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм10

життя
Культурне

МИСТЕЦЬКА ВІТАЛЬНЯ "ОБЕРЕГУ" 
В Києво'Святошинсько'

му районному центрі твор'
чості молоді "Оберіг" прохо'
дить персональна виставка
вихованки зразкової студії
образотворчого мистецтва
"Звичайне диво" Рєзнік
Маргарити. 

"Маргарита дуже трудо'
любива та обдарована дити'
на" — розповідає керівник
студії Тетяна Іванівна Полі'
щук. "Вона прийшла до
мене восени 2008 року, при'
несла свої роботи — копії
картин відомих художни'

ків, виконані на папері фор'
мату А'4. Вони були дійсно
достойними, але я засумні'
валася : копії'копіями, а чи
зможе вона так само гарно
малювати з натури? Поса'
дила її за мольберт, дала
завдання і була дуже приєм'
но вражена результатом.
По'перше, Маргарита до'
сить швидко з ним упора'
лась, а по'друге, виявилось,
що вона дуже чітко та гра'
мотно передає пропорції та
колір. Тому, звичайно, вона
одразу потрапила до групи
третього року навчання. " 

Малюванням дівчинка
захоплювалась ще з дитин'
ства. Пізніше, в школі, вона
навіть заробляла на цьому
гроші. Діло було у сьомому
класі — це останній рік,
коли викладають малюван'
ня. Звичайно, всі хотіли
отримати гарну оцінку в
атестат і звернулися до Мар'
гарити за допомогою. Вона
намалювала за однокласни'

ків роботи, які були перед'
бачені програмою, і за це
чесно взяла з кожного по 5
гривень! 

В основному Маргарита
працює в техніці "живопис,
гуаш". Також, гарно володіє
технікою "графіка, олівець
та гелева ручка", поступово
освоює олійний живопис.
Взагалі, сама Маргарита
дуже активна та непосидю'
ча дівчинка, вона постійно
розвивається та вдоскона'
лює свою майстерність.
Вона встигає все : живе в

Боярці, навчається в
Київській гімназії схід'
них мов № 1, знаходить
час на заняття в студії і
дуже багато працює
самостійно. 

Нинішня виставка —
перша ддя юної худож'
ниці, всі представлені
роботи — творчий доро'
бок лише за півроку. Зде'
більшого, виставлені ро'
боти виконані в техніці
"живопис, гуаш" та "гра'
фіка, простий олівець".
Щодо робіт простим
олівцем, найбільше вра'

жають "Старі фотографії".
Чіткі лінії, точна передача
рис обличчя, настрій, офор'
млення... Маргарита —
справжній майстер. 

Серед робіт, виконаних
гуашшю, привертають увагу
"Полунички" — соковито'
червоні ягоди на вугільно'
чорному фоні, "Синє. Від'
чай." — сумне обличчя
жінки на фоні синього неба
та полотно "Зима. Десь там
далеко". Словом, виставка
досить цікава, є на що поди'
витись та над чим задума'
тись. Дуже сподіваємось, що
мрія Рєзнік Маргарити здій'
сниться і вона стане такою ж
знаменитою та визнаною
художницею як її улюблений
майстер'авангардист Босх. 

Виставка діє до кінця
березня. Запрошуємо всіх
прихильників та поцінову'
вачів образотворчого мис'
тецтва

Тетяна Скочко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РОЗВИТКУ ПАРКОВИХ ТА

ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ТЕРИТОРІЙ В М. БОЯРКА
Станом на 03.03.2009

року проведена відповідна
робота з розвитку паркових
та прилеглих до них терито'
рій, зокрема:

' підготовлено матеріали
та прийнято на сесії Боярсь'
кої міської ради рішення
(№17/887 від 01.08.2007
року) "Про проведення кон'
курсу передпроектних про'
позицій з розвитку паркових
та прилеглих до них терито'
рій"; рішенням затверджено
перелік територій, що підля'
гають реконструкції, а саме:
парк ім. Шевченка та парк
Перемоги;

' підготовлено та прийня'
то на сесії Боярської міської
ради рішення ("№17/888
від 01.08.2007 року) "Про
затвердження положення
конкурсу передпроектних
пропозицій з розвитку пар'
кових та прилеглих до них
територій та затвердження
персонального складу комі'
сії з проведення конкурсу.

1. Підготовлено технічне
завдання на проектування
передпроектних пропозицій
парку ім. Шевченка.

1.1. Проведено 5 нарад з
розгляду ескізів реконструк'
ції парку ім. Шевченка з
інвесторами та членами
комісії.

1.2. Проведено конкурс
ескізних пропозицій парку
ім. Шевченка з визначенням
основних територій та об'єк'
тів спортивного та культур'
ного призначення, що підля'
гають благоустрою, рекон'
струкції, будівництву.

1.3. Проведено громадсь'
кі слухання виконаних
ескізних пропозицій рекон'
струкції парку ім. Шевченка
та за матеріалами обгово'
рення скоректовано схему
генерального плану для
подальшої розробки проекту
парку та визначено основ'
них інвесторів. Матеріали
реконструкції парку ім.
Шевченка затверджені сесі'
єю Боярської міської ради.

Станом на 03.03.2009
року продовжується робота з
виконання проектів землеу'
строю територій парку ім.
Шевченка, проектування

основних об'єктів та благоу'
строю парку.

2. Проведено 3 наради з
питання реконструкції парку
Перемоги, за результатами
яких визначені основні нап'
рямки розвитку та рекон'
струкції парку та прилеглих
до нього територій з визна'
ченням об'єктів благоустрою,
реконструкції, будівництва.

2.1. Підготовлено техніч'
не завдання на проектуван'
ня передпроектних пропози'
цій парку Перемоги.

2.2. Станом на 03.03.
2009 року виконується робо'
та зі зміни цільового призна'
чення частини земельної
ділянки, що підлягає рекон'
струкції, з земель промисло'
вості (завод "Іскра") на
землі громадської забудови
згідно прийнятого рішення
сесії Боярської міської ради.

2.3. Одночасно готуються
матеріали для проведення
конкурсу ескізних пропози'
цій реконструкції та благоу'
строю парку Перемоги та
прилеглих до нього територій.

Головний архітектор 

м. Боярка

В.В.Мельничук

Спеціаліст з питань 

архітектури

О.А.Храмченко

БІ

БІ в районі
Спорт

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
Нещодавно в місті Кура'

хово Донецької області у
спорткомплексі "Олімпійсь'
кий" відбувся Всеукраїнський
турнір із східних єдиноборств
школи С.О. Лапшина. Турнір
пройшов під гаслом "Спорт
проти наркоманії та дитячої
злочинності". Київську об'
ласть представляли команди
тренера Сергія Кондратюка
(19 спортсменів із міст Виш'
неве, Боярка, Васильків).

У турнірі брали участь
100 спортсменів із різних
регіонів України. Команда
Київської області зайняла
почесне перше місце.

***
Вихованки тренера по

дзюдо Віктора Мужчини з м.
Вишневе — майстер спорту
міжнародного класу Світла'
на Ярьомка та кандидат у
майстри спорту Іванна
Березовська вибороли право
виступати на Чемпіонаті
Європи по дзюдо, що відбу'
деться у Швейцарії в травні
цього року. Це велике до'
сягнення спортсменок Киє'
во'Святошинського району.

***
У місті Обухів минулого

тижня в більярдних клубах

"Баграт" та "Піраміда" про'
ходив Чемпіонат Київської
області з більярду, де 70
гравців із 11 населених
пунктів області два дні боро'
лися за призові місця. У
наполегливій спортивній
боротьбі переміг спортсмен з
Обухова Михайло Гончарен'
ко.

Також було визначено
склад збірної команди Київ'
ської області, яка вирушить
на Чемпіонат України з
"комбінованої піраміди", що
відбудеться у місті Полтава.
Наші більярдисти Олексій
Шульженко та Артем Чере'
нок з м. Вишневе потрапили
до складу збірної.

***
Наприкінці лютого у

місті Вишгород пройшли
змагання з футзалу серед
представників державних
установ. Участь у турнірі
взяли команди із Макарів'
ського, Вишгородського,
Бородянського, Києво'Свя'
тошинського районів, міст
Ірпінь та Буча. За Києво'
Святошинський район зма'
галися заступник голови
райдержадміністрації Олек'
сандр Лук'янчук, начальник

відділу освіти району Мико'
ла Неруш, мер міста Боярка
Тарас Добрівський та інші.

***
На спортивному майдан'

чику села Бобриця проходило
змагання з міні'футболу
серед команд населених
пунктів району за Кубок Киє'
во'Святошинської районної
організації партії "Реформи і
порядок". До фінішу дійшли
2 команди: "Нептун" із
Забір'я та "Динамо" з Бояр'
ки. Переможцем змагань ста'
ла боярська команда "Дина'
мо", отримавши Кубок та
медалі. Вітаємо переможців!

***
В місті Біла Церква збір'

на Києво'Святошинського
району фізкультурно'спор'
тивного товариства "Колос"
(голова товариства Анатолій
Пономаренко) боролася у
змаганні з лижних гонок за
призові місця та приз від
обласної газети "Київська
правда". Наша команда
(тренер збірної Києво'Свя'
тошинського району 
Л. Альошина) виборола
почесне третє місце.

Підготував Євген Пікуль
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БІ хроніка
Спортивна

ЦІНА ПОМИЛКАМ — ПОРАЗКА...ЦІНА ПОМИЛКАМ — ПОРАЗКА...
Нагадаємо, що кожної

неділі центром спортивно�
го життя нашого міста
стає волейбольний май�
данчик ДЮСШ, де продов�
жується відкритий чем�
піонат Києво�Святошин�
ського району. З кожним
днем ігри стають все ціка�
вішими, а боротьба — все
напруженішою.

І 15 березня не стало
винятком з цього правила.
Того дня на Боярському
майданчику змагалися лише
гості. Результати ж маємо
такі:

Боярська ДЮСШ — Со'
фіївська Борщагівка — 0:2;
Шпитьки — ДЮСШ — 0:2;

НПУ ім. Драгоманова —
Дмитрівка — 2:0; Глева'
ха — Софіївська Борщагів'
ка — 0:2; Дмитрівка —
Софіївська Борщагівка —
0:2; НПУ — Глеваха — 2:1.

А боярчанам випало грати
у сусідів — в Хотові. На пер'
шому майданчику тон зада'
вали Боярські "Ветерани".
Результати ігор — найяскра'
віше тому підтвердження:

"Ветерани" — Музичі —
2:0; "Газовики" — "Чай'
ка" — 2:0; "Чайка" — Музи'
чі — 2:1; "Ветерани" —
"Газовики" — 2:1; Музичі —
Лісники — 2:0. Як бачимо з
результатів, боротьба була
напруженою, та навіть її
шалена запеклість не змогла

"вибити із сідла" Боярських
"Ветеранів".

Чого не скажеш про нашу
"Молодіжку", яка, здавалося
б, мала всі підстави домінува'
ти на другому майданчику. Та
не так сталося, як гадалося.
Взявши шалений старт у пер'
шому таймі матчу з командою
Гатного (24:9!), хлопці вхи'
трилися їм... програти з
рахунком 2:1! "А найприкрі'
ше те, — зазначає капітан
"Молодіжки" Олександр
Красножон, — що причина
поразки — не стільки май'
стерність суперників, скільки
наші власні помилки..."

Та все ж таки "Молодіж'
ка" не впала духом, і вже у
наступному матчі "розката'

ла" фаворита чемпіонату —
команду Хотова — з красно'
мовним рахунком 2:0! Що ж
до інших ігор на цьому май'
данчику, то маємо такі
результати:

Хотів — Вишневе — 2:0;
Гатне — Вишневе — 2:0;
Хотів — Спортклас (Вишне'
ве) — 2:0.

Чемпіо'
нат про'
довжуєть'
ся, і я від'
чуваю, що
н а й г ол о в '
ніші неспо'
д і в а н '
ки — ще
п о п е р е д у .
Втім, в

цьому ви зможете переко'
натися особисто, якщо за'
вітаєте в неділю до коро'
лівства Його Величності
Волейболу. Де на вас, наші
шановні читачі, з нетерпін'
ням чекатиме

Радислав Кокодзей

Життя — дивна річ...
Саме зараз, коли ви читає�
те ці рядки, вирішується
доля талановитої самбі�
стки. Майбутнє, яке зал�
ежить від того, чи знай�
деться 300 євро, необхід�
них для поїздки в Литву...

14'15 березня в Києві від'
бувся Чемпіонат України з
боротьби самбо серед молоді
до 20 років. В результаті —
беззаперечна перемога сту'
дентки Боярського екологіч'
ного коледжу Іванни Бере'
зовської! Здолавши всіх (в
тому числі й більш досвідче'
них самбісток з Дніпропе'
тровська, Харкова та
Києва), дівчина розчистила
собі шлях до участі в Чемпіо'
наті Європи, який відбудеть'
ся в м. Шауляй (Литва) 9
квітня. Вітаємо, Іванно! Так
тримати!

Втім, мажорної розповіді
про чергову перемогу нашої
талановитої землячки... не
буде. Тому що разом із чем'
піонським "золотом" привез'
ла Іванна своєму тренерові —
Вікторові Васильовичу Муж'
чині — величезний головний
біль...

Віктор Мужчина:

"Тепер я просто не знаю,

що робити далі..."

Навіть поява журналіста
не змогла перешкодити тре'
нуванню. Тренування — то
святе. Та коли Віктор
Васильович вносить до зали
Іваннину медаль, всі його
вихованці миттєво скупчу'
ються навколо нас, передаю'
чи ту нагороду з рук у руки.
Й щаслива посмішка осяює
спітнілі обличчя, а важкий
кругляш сяє ще яскравіше,
вбираючи в себе тепло всіх
тих рук і радісний усміх
кожного. Відчувається, що

тут перемога
одного — радість
спільна.

Тим часом ми виби'
раємося з того натовпу.

' Іванна Березов'
ська — надзвичай'
но перспективна
спортсменка, —
говорить Віктор
Васильович, за
звичкою не від'
водячи пильно'
го погляду від
своїх вихован'
ців. — На татамі
вона — всього півто'
ра року, впродовж
яких стабільно показує
високі результати. Найкращі
свідчення цього — дві золоті
та одна срібна медаль на
престижних змаганнях. І 
це — не враховуючи сумо!

А вчора ця дівчина здій'
снила справжній подвиг!
Адже, погодьтесь, нам дуже
непросто змагатися з міста'
ми — лідерами українського
самбо, в яких — 60'70 тре'
нерів і набагато кращі умови
для тренувань. Донецьк,
Дніпропетровськ, Харків,
Севастополь, Львів, Кривий
Ріг, Ворохта і Горловка,
зрештою — Київ... Та для
Іванни, здається, просто не
існує неможливого. Саме
тому вона перемогла! А я
тепер не знаю, що робити...

Тренер якось винувато
розводить руками і вже зов'
сім іншим тоном продовжує:

' Відбірковий тур пройде'
но, попереду — Чемпіонат
Європи. Та непокоїть не
сама підготовка, а формаль'
ності, пов'язані з поїздкою.
Віза до Шенгену оформлю'
ється за два тижні до виїзду.
На той час потрібно мати
отих самих 300 євро, а де їх
взяти — я не знаю... Якщо
не знайдемо — поїде третій

номер... Втім, дівчина
просто повинна...

гарно робити свою
роботу. Тим біль'

ше, що вона це
справді вміє! А в

мене завтра —
"марафон"

по інстан'
ц і я м .
Листи я
вже під'
готував...

О с ь
така задач'

ка з підруч'
ника життя

про... терези.
На одній шальці яких —
майбутнє українського самбо
взагалі й доля юної самбі'
стки зокрема. На іншій —
300 євро і наше з вами ста'
влення до того майбутньо'
го... Що переважить? 

Іванна Березовська:

"Найбільше я запам'ята�

ла... смак перемоги!"

Взяти інтерв'ю у чемпіон'
ки було непросто. Лише
отримавши мовчазну згоду
тренера на свій погляд'запи'
тання, дівчина зважилася на
коротку перерву. А відтак —
і на спогади та... висновки:

' Враження від чемпіона'
ту — надзвичайні, спога'
ди — якнайприємніші. Та
будь'яка перемога — це
лише підстава для того, щоб
прагнути більшого. А ще —
необхідність більше працю'
вати. Адже у кожного —
свій стиль боротьби. Якраз
на сильні сторони своїх
суперниць та на слабкі —
свої власні й звернула я
увагу. Як мені здалося, мої
суперниці'фіналістки зай'
маються боротьбою стільки
ж, скільки і я, але відчу'
вається інша школа, а від'
так — інша техніка. Тому

цей чемпіонат був чудовою
можливістю поповнити свій
бойовий арсенал... (дівчина
на хвильку замислилася)
навіть не прийомами, а
самим способом їх виконан'
ня. Крім того, це був чудо'
вий тренінг до участі в чем'
піонаті Європи та Світу. Від'
бірковий тур я вже прой'
шла. Що буде — подивимо'
ся. Час покаже. Хоча часу
залишилося дуже мало. 

' А що ж запам'яталося
найбільше? — втримую ос'
таннім запитанням дівчину,
яка вже ступила на татамі. 

' Найбільше запам'ятався
смак перемоги, — широко
посміхається Іванна...

Мимоволі позаздрив дів'
чині. Ні, не цій сяючій
усмішці чемпіонки (то —
результат нагороди за само'
віддану працю), а тому, що
вона навіть не здогадується,
які прозаїчно'дріб'язкові
несподіванки (пам'ятаєте —
оті самі 300 євро) можуть
перешкодити здій'
сненню її найближ'
чої мрії... 

Замість після�

мови

Та є в цій історії
ще один нюанс, про
який Іванна навіть
не здогадується, а її
тренер так і не зга'
дав. Лише декілька
коротких фраз, які
вже пізніше свідо'
мість виокремлює з
нашої розмови з
Віктором Мужчи'
ною, з часом сфор'
мувалися у цю
післямову: "Місце
на участь в Чемпіо'
наті Європи вже
заброньовано за
нами. Відтак —
ніхто інший не готу'

ється. Звичайно, якщо наші
дівчата (Світлана чи Іванна)
не поїдуть, візьмуть "третій
номер". А на нас махнуть
рукою: мовляв, результати
вражаючі, а користі (для
всієї країни!) — ніякої. То
чи не простіше викреслити і
забути?"

То хто ж повинен допо'
могти зірочкам, засвіченим
талановитим тренером, під'
нятися на міжнародний
небосхил спортивних пере'
мог? Місто? Район?
Область? Громада?

Зважте, питання ці зовсім
не риторичні. Тому що сьо'
годні вже — 21 березня.
26'го дівчина має отримати
Шенгенську візу.. 9 квітня —
початок Чемпіонату Європи.
Чи аплодуватиме Шауляй
боярській самбістці —
залежить вже не від неї (все,
що могла, дівчина вже зроби'
ла): залежить від нас...

Радислав Кокодзей 

ЧЧИИ  ААППЛЛООДДУУВВААТТИИММЕЕ  ШШААУУЛЛЯЯЙЙ  ББООЯЯРРССЬЬККІІЙЙ  ЧЧЕЕММППІІООННЦЦІІ  УУККРРААЇЇННІІ??



Карєву Костянтину Миколайовичу, нащадку козацького

роду, виповнилося 70 років. Вико�

навчий комітет Боярської міської

ради та Боярська міська спілка

ветеранів війни, праці та військо�

вої служби вітають ювіляра, дяку�

ють за сумлінну працю і багато�

гранну невтомну діяльність в роз�

будові міцного і розвиненого міста.

Від щирого серця бажаємо чудово�

го настрою, міцного здоров'я,

шани, любові від рідних та близь�

ких, домашнього тепла, затишку,

добробуту та благополуччя.
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ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

ТОВ """" ТТТТееее тттт рррр аааа """"

пропонує:
) продаж автозапчастин

на вантажні автомобілі;

) ремонт вантажних

та легкових автомобілів;

) здаємо в оренду виробниче 

приміщення пл. 100 кв.м.

Телефон: 41)387;

Тел/факс: 406)31)94

Депутати фракції "Блок Юлії

Тимошенко" Боярської міської ради

проводять прийом мешканців

міста Боярка за адре9

сою: м. Боярка, вул.Бі9

логородська,13. Дні

прийому — понеділок,

середа з 14.00 до 17.00. 

Пам'ятники ритуальні із граніту

від стандартних до меморіальних

комплексів по цінам виробника.

Комплект стелла+підставка+

квітник (1хО,5м.хО,08) з над�

писами = 4000 грн. Передплата

500 грн. Виготовлення за 14

днів. Доставка, установка, гаран�

тія. Тел: (044) 2229234,

8(067)2146031

Боярському КП

БГ ВУ ЖКГ на

постійну роботу

потрібні:

— електромонтери

4�5 розряду;

— працівники

з благоустрою.

Адміністрація

Шановні 

мешканці м. Боярка!

У зв'язку з експертизою

ліфтового господарства, ліфти

у багатоповерхових будинках

часом не будуть працювати.

Просимо вибачення за тимча�

сові незручності.

Адміністрація БГ ВУ ЖКГ

П. Борщагівка, вул. Леніна 1)а, офіс 103

Шановний 
Олександр

Володимирович

З Днем народження вітаєм,

Щастя й долі Вам бажаєм, 

Здоров'я небесної благодаті,

Миру й злагоди у хаті.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Колеги та друзі

БІ Реклама
Вітання

Відкрита громадська приймальня

Боярської міської організації 

Партії Регіонів за адресою: 

м. Боярка, вул. Молодіжна, 69, кв. 4.

Телефон: 890679316933951; 409646.

Проводиться прийом громадян з

особистих питань.

Працюємо з понеділ9

ка по суботу.

Увага!
24 квітня 2009

року у приміщенні
актової зали Бояр�
ської ЗОШ І�ІІІ 
ст. № 3 (вул. Ле�
ніна,62) відбудуться
громадські слухання
щодо реконструкції
кварталу застарі�
лого житлового
фонду м. Боярка
між вул. Молодіж�
на, Гоголя, Дежньо�
ва, Бульварна.

Початок о 18.00

Загублене свідоцтво про

базову загальну середню

освіту серія КХ, №

32317130, видане Лотохі

Євгену Івановичу, вважати

недійсним.

Колектив Боярської міської

бібліотеки для дітей і

дорослих та колектив

перукарів щиро вітають

бібліотекарів Драчевську

Людмилу Дмитрівну,

Дмітрієву Наталію Сергіївну,

Малінську Аллу Юріївну

з Днем народження! 

Зичимо Вам здоров'я, вірних,

щирих, надійних друзів,

достатку і приємних

подарунків долі.
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