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Перша письмова згадка про 1

квітня як конкретний День усіх

дурнів знайдено в англійській літе�

ратурі й датується XVII сторіччям.

Щоправда, першоквітнезнавці

стверджують, що у Франції він

існував із 1564 року, коли там було

введено новий календар, що пере�

сунув Новий рік із 25 березня на 1

січня. Однак минули роки, перш

ніж нововведення перемогло бага�

товікову звичку. 

Чимало людей через незнання

чи через консервативні погляди

продовжували обмінюватися при�

вітаннями та подарунками в остан�

ній день колись Новорічних свят �

1 квітня. Інші ж тішилися над

ними й називали "квітневими дур�

нями" або "першоквітневими

рибами", бо вони легше за все

"ловляться на гачок". Досі францу�

зькі кондитери виставляють цього

дня величезних шоколадних риб, а

дітлахи намагаються прикріпити

до спин товаришів паперових

рибок. 

У Англії та британських

колоніях Григоріанський кален�

дар увели 1572 року, а в

Шотландії — 1600. Результат

виявився той же, що й у Франції.

Тільки тут його назвали All Fools'

Day, тобто Днем усіх дурнів.

Незабаром колоністи експор�

тували цю традицію до Північної

Америки та Австралії.

Так що є сенс сміятися цілий

рік, а не тільки першого квітня. 

стор. 5
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БІ Політика

З ПАРЛАМЕНТУ

ВИЖЕНУТЬ

"ВОЖДІВ"

За проектом Ви�

борчого кодексу від

Єдиного Центру, де�

путатом зможе ста�

ти тільки та  люди�

на, яку підтримує на�

род, а не призначає

лідер партії

Єдиний Центр розробив
проект Виборчого кодексу.
Він об'єднав всі документи,
якими регулюється вибор�
чий процес: положення
Конституції, п'ять відпо�
відних законів та десятки
підзаконних актів. А голов�
не, що у разі прийняття
Верховною Радою,  новов�
ведення забезпечить про�
ведення прозорих та демо�
кратичних виборів. Пропо�
нується:

– Зробити виборчі спис�
ки відкритими. Громадяни
зможуть голосувати не
тільки за політичну силу,
але і за конкретного канди�
дата, який представлятиме
партію в окрузі.

– Заборонити іменні
блоки на виборах. Це
дозволить за кілька років
забути про партії, де укра�
їнці не знають жодного
прізвища, крім лідера.

– Підвищити прохідний
бар'єр для виборчих бло�
ків. З парламенту зник�
нуть партії, які представле�
ні лише однією людиною та
існують тільки на папері.

На переконання лідера
Єдиного Центру Ігоря Крі�
ля, "цей Виборчий кодекс
зможе повернути відпові�
дальність партій і депута�
тів перед виборцями, а не
перед партійними вождя�
ми. Він покращить якіс�
ний склад влади — з'яв�
ляться нові обличчя, інше
ставлення народних об�
ранців до власних обов'яз�
ків. А головне — зменшить
рівень політичної ко�
рупції".

Антон

Василенко

У БОЯРЦІ  БУДЕ СТВОРЕНО

МІСЬКУ РИТУАЛЬНУ СЛУЖБУ

ЮВІЛЕЙНА МОНЕТА

Ніхто ще не змінив хід
життя. Людина народжуєть�
ся, проходить свій життєвий
шлях і йде у небуття. Усі
основні події життя, як сто�
рінки із книги. Їх фіксують,
святкують, фільмують, на�
магаючись затримати щас�
ливу мить. Про трагічні  —
намагаються  не думати. Та
рано чи пізно настає той
день, коли  життя  близької
людини згасає. Це час, коли
родичам і так непереливки,
а тут ще думай як поховати,
де, і таке інше. 

"Ми давно не бачили
Вадима,  і випадково навіда�
лись до нього у Боярку", —
розповідає Олександр — мій
добрий друг із Києва. Кілька
років тому його і матір
Олену обдурили шахраї, заб�
рали квартиру, натомість
поселили тут, у Боярці, у
напіврозваленій причепі до
хати. Олена не витримала

стресу — померла, і єдині
родичі змушені були якось її
поховати, адже син був
людиною з обмеженими
здібностями.  Де і як? Це
виявилось для киян пробле�
мою. "Коли побачили серед
білого дня увімкнене світло у
вікні, зрозуміли — щось ста�
лось. Дійсно, Вадим лежав
без ознак життя, ніби заснув
на ліжку", — продовжує
свою оповідь Олександр. —
"Від несподіванки ми з дру�
жиною розгубились і прига�
далось, як довелось  ховати
Олену. Тоді якби не допомо�
гли у міській раді і транспор�
том і людьми — нам би дове�
лось удвох із дружиною під
дощем і гроб завантажувати,
а що казати про інші момен�
ти". 

Таких випадків чимало.
На жаль, у Боярці за 2008 р.
померло 632 особи. Їхні душі
знайшли вічний спокій на

одному із чотирьох кладо�
вищ у м. Боярка: по вул.
Зеленій, 17�А, вул. Лікарня�
ній, 27, вул. Шевченка, 190
та на Новому кладовищі
(траса Боярка — Віта�
Поштова).

"Не таке воно вже нове —
те Нове кладовище", — роз�
повідає Олег Огійчук — май�
стер КП БГВУЖКГ — упов�
новажена  особа управління
міськими кладовищами,
який віднедавна займається
цими питаннями. — "Там
практично безконтрольно
здійснюють захоронення з
1991 року. Тому  близько
80% земель використано.
Інші кладовища Боярки зак�
риті". Ситуація, про яку далі
розповідав Олег, викликала,
щонайменше, здивування, а
більше обурення.

Уся справа у тім, що
майже через день на Нове
кладовище "прибуває на віч�
ний спочинок" одна�дві нев�
становлених особи із Києво�
Святошинського району
(бомжі). Загалом, близько
5�ти  на  тиждень. "Їх поми�
рає в кілька разів більше,
ніж місцевих мешканців.
Якщо так далі буде продов�
жуватись, нам ніде буде
ховати своїх людей. Дове�
деться робити кремацію або
шукати притулку деінде", —
коментує Олег. 

Частіше усього цих людей
доправляють із Боярської
міської лікарні, куди потра�
пляють з усього Києво�Свято�
шинського району. Похован�
ня санкціонується Боярською
міською радою, а здійснюєть�

ся Києво�Святошинським
ВУЖКГ. Вони й повинні
ховати невстановлених осіб
району. Проте чому саме на
міському  кладовищі?

"Терміново ситуацію пот�
рібно врегульовувати. Я вва�
жаю, що таких людей треба
ховати на тій території, де їх
знайшли. Адже, якщо проа�
налізувати наше положення
— місць для поховання
вистачить лише приблизно
до квітня 2010 року. І що
далі?", — турбується Огій�
чук.     "Тому  ми плануємо
терміново створити спе�
ціальний підрозділ — філію
КП БГВ УЖКГ, яка б зай�
малась суто питаннями
поховання у Боярці. Саме ця
структура буде займатись
проблемою розширення меж
існуючого кладовища, орга�
нізацією поховань, контро�
лем за їх здійсненням.  Так
прописано у Законі і так має
бути", — додає Олег.

Перші кроки у цьому
напрямку вже зроблені. На
численні клопотання викон�
кому Боярської міської ради
06.03.2009 р. отримано рі�
шення Тарасівської сільської
ради щодо відведення зе�
мельної ділянки під кладови�
ще для жителів м. Боярка.
Зараз проводяться геодезич�
ні роботи. Сподіваємось, що
після прийняття рішення на
сесії БМР при міській раді
з'явиться нова служба —
ритуальна, яка у горі, пов'я�
заному із втратою близької
людини, нам допоможе.

Наталя Ключник

До 200�ліття з Дня
народження видатного ук�
раїнського письменника Ми�
коли Гоголя Національний
банк України випустив юві�

лейну срібну монету номі�
налом у 5 гривень. Тираж —
5 тисяч екземплярів. На
Полтавщині, де народився
письменник, у Полтавсь�
кому педагогічному універ�
ситеті ім. В.Г. Короленка
відкрили кімнату�музей
Гоголя.

До речі, в цьому ж таки
університеті вже є музейні
кімнати Володимира Коро�
ленка, Івана Котлярев�
ського, Раїси Кириченко.

Євген Пікуль

ППООДДІІЇЇ  6655��РРІІЧЧННООЇЇ  ДДААВВННИИННИИ
24 березня 1944 року війська 1�го Українського фронту

за чотири дні запеклих боїв звільнили 400 населених пунк�
тів і просунулися вглиб території на 100 км.

В полон було захоплено 3500 німецьких солдат та офіце�
рів, ворог залишив на полі бою 2000 загиблих солдат.

Було захоплено 300 одиниць бойової техніки, танків та
самохідних гармат, 760 кулеметів, 490 мінометів, 5000
автомобілів, 8 залізничних ешелонів з військовою технікою
та спорядженням.

Війська 2�го Українського фронту після двох днів запе�
клих боїв заволоділи містом Первомайськ � важливим заліз�
ничним вузлом та міцним оборонним пунктом німців на
середній течії Південного Бугу.

Війська 3�го Українського фронту після дводенних боїв
заволоділи містом Вознесенськ � великою залізничною стан�
цією, опорним пунктом ворога в нижній течії Південного
Бугу.

Євген Пікуль

Питання про її організацію розглядатимуть на одній із наступних сесій

Боярської міської ради. Адже проблема поховання у Боярці давно потребує врегулювання
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БІ району
Новини

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 перера�
хувати за наступними рекві�
зитами:

Левченко Людмилі Євге�
нівні на о/р 27487, код
02760904, р/р 37397004,
МФО 320069 (безповоротна
матеріальна допомога на ліку�
вання 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: 

учні 5�Б класу цього
тижня зібрали і передали на

лікування Романа 385 грн.;
учні 8�Б класу  — 109 грн.
Велика подяка за допомо�

гу Церкві "Світло життя",
від якої надійшло 1000 грн.,
"молодіжному крилу" БЮТ
— від молоді надійшло
500 грн.

Особиста подяка лікарю,
зав. ЛКК ЦРЛ Порошину
О.Ф., який передав на ліку�
вання Романа 100 грн.

Станом на 31 березня
2009 року на особовий раху�
нок Левченко Людмили
Євгенівни (матеріальна до�
помога на лікування Рома�
на) надійшли кошти в сумі 3
646 грн.

БІ дитині!
Допоможіть

Колегія
з підготовки

агропромкомплексу
до весни

19 березня 2009 року в

приміщенні актової зали

Києво�Святошинської рай�

держадміністрації відбуло�

ся засідання Колегії з підго�

товки агропромислового

комплексу до весняно�

польових робіт.

Крім членів Колегії на засі�

данні були присутні керів�

ники органів самовряду�

вання, структурних підроз�

ділів та служб РДА.

Боярську міську раду пред�

ставляв заступник міського

голови з комунальних

питань А.К. Тахтарбаєв.

***

В планах —

меморіальний

парк!комплекс

23 березня у місті Вишне�

ве, біля Братської могили,

де поховані 2,5 тисячі заги�

блих у Великій Вітчизняній

війні воїнів, зібралися

високопосадовці міста,

працівники житлово�кому�

нальної служби, представ�

ники міської організації

ветеранів ВВВ, священно�

служителі. 

На цьому місці планується

спорудити меморіальний

комплекс до 65 річниці виз�

волення України від

німецьких окупантів і 65

річниці Перемоги над

фашизмом. Комплекс до 65

річниці визволення Украї�

ни планується спорудити до

28 жовтня 2009 року, а

комплекс до 65 річниці

Перемоги — до 9 травня

2010 року.

Євген Пікуль

ЯЯ КК   ЦЦ ЕЕ   ББ УУ ЛЛ ОО
Постановою Кабінету

Міністрів України від 13
травня 1996 року № 509 на
території України 29 травня
2009 року було введено "літ�
ній" час: о 3.00  стрілки
годинника перевели на годи�
ну вперед. Таким було повідо�
млення "Укрінформ".

Вперше  стрілки годинни�
ка на годину вперед перевели
у Великобританії в 1908 році.

Наша держава вперше
перейшла на "літній" час в
1917 році, а з 1981 року "літ�

ній" та "зимовий" час діють
постійно.

Майже 100 країн світу
запровадили вже перехід на
"зимовий" та "літній" час.

Євген Пікуль

ККВВІІТТЕЕННЬЬ  ЗЗ  ВВООДДООЮЮ  ��  ТТРРААВВЕЕННЬЬ  ЗЗ  ТТРРААВВООЮЮ
Для господарів, які

мають у своєму розпоря�
дженні бодай невеличкий
клаптик землі, квітень —
місяць, коли потрібно діяти:
сіяти ярові, висаджувати
квіти, овочі і т.д. У квітні з
початком цвітіння рослин
починається активна робота
й у бджіл. А ще квітень
багатий на релігійні свята.

7 квітня — Благовіщен�
ня Пресвятої Богородиці.
Цього дня Діві Марії з'я�
вився архангел Гавриїл і
сповістив її про майбутнє
народження Ісуса Хрис�
та — Сина Божого.

12 квітня — Вербна
неділя.

18 квітня — закінчення
Великого посту.

19 квітня  — Великдень,
Світла Христова Неділя

19�25 квітня Пасхальна
неділя. Великодні свята
тривають сім днів. Протя�
гом усієї неділі прийнято
вітатись словами: "Христос
воскрес!" і чути у відпо�
відь:"Воістину воскрес!" 

З 28 квітня починають�
ся Поминальні дні, коли
люди йдуть на цвинтар,
щоб пом'янути померлих
родичів.

Євген Пікуль

ПЛЕНУМ РАДИ ВЕТЕРАНІВ
ІІ   НН АА   ВВ АА ШШ ІІ ЙЙ   ВВ УУ ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ

ББ УУ ДД ЕЕ   СС ВВ ІІ ТТ ЛЛ ОО

26 березня 2009 р. від�
бувся Пленум ради ветеранів
районної організації ветера�
нів війни та праці.  Голова
районної ради ветеранів
А.П. Макаренко вирішив
скласти повноваження голо�
ви організації в зв'язку зі ста�
ном здоров'я. Районна Рада
ветеранів  підтримала заяву і
порекомендувала обрати
Макаренка почесним голо�
вою районної організації.
Подяку за 17 років  сумлін�
ної праці висловили заступ�
ник голови райдержадміні�
страції  О.С. Лук'янчук,
міський голова Т.Г. Добрів�

ський, заступник міського
голови з соціальних питань
В.В. Шульга. Присутні були
також представник пенсій�
ного фонду Києво�Свято�
шинського району, дирек�
тор територіального центру
з обслуговування одиноких
непрацездатних громадян та
інвалідів, керівник відділу
Києво�Святошинської ра�
йонної ради В.М. Пелюшко.
Новим головою районної
організації ветеранів війни
та праці було обрано А. В.
Пастовенського.

Ганна Белобородова

Як часто ми нарікаємо на
темноту наших вулиць. А на
те є низка причин: брак
бюджетних коштів, "мис�
ливці" за кольоровими мета�
лами, низька якість ламп
розжарювання. Ще кілька
років тому про освітлення
вулиць міста ми могли лише
мріяти.

З метою поліпшення
благоустрою в м. Боярка,
приведення електромереж
вуличного освітлення до
норм і стандартів, раціо�
нального використання
електроенергії, Боярською
міською радою було затвер�
джено рішення "Про Про�
граму вуличного освітлю�
вання". У ході реалізації зга�
даної програми передбачено
підвищити ефективність
освітлення вулично�шляхо�
вої мережі населених пунк�
тів, аварійно�небезпечних
ділянок доріг, налагодити
раціональне використання
електроенергії та бюджет�
них коштів на оплату за спо�
житі обсяги, забезпечити
надійне утримання об'єктів
вуличного освітлення тощо. 

Наразі вже освітлено
вулиці Б.Хмельницького

(до вул. Молодіжної), 40 р.
Жовтня, Магістральну,
мікрорайон біля Свято�Ми�
хайлівської церкви, парк
ім. Т.Г. Шевченка. Заміне�
но 150�300 Вт лампи на
енергозберігаючі потужні�
стю 75 Вт, при цьому якість
і радіус освітлювання підви�
щились. Зокрема, в цьому
переконались і самі меш�
канці, які проживають за
вищевказаними адресами.
Сподіваємось, що вже най�
ближчим часом освітлення
вулиць міста задовольнить
навіть найвибагливішого
мешканця.

Марина Смірнова
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БІ тижня
Події БІ міста

Благоустрій

До Великодніх свят зали�
шилось так мало часу, а
скільки всього ще треба зро�
бити! Робота в житлово�ко�
мунальному господарстві
міста "кипить".

Так, по вул. Білогородсь�
кій, 40 р.Жовтня, Шевчен�
ка  ось вже впродовж двох
тижнів можна бачити людей
в помаранчевій формі — це
працівники ЖКГ. Вони
проводять санітарну очистку
територій, прилеглих до про�
їжджої частини шляху: при�

бирають пісок після зими з�
під бордюрів, вигрібають
сміття з зелених зон та інше.
Чимало ям та ритвин утво�
рилося на дорогах після
зими, тому під час двомісяч�
ника буде відновлюватися
асфальтове покриття. Нара�
зі планується здійснити
поточний ямковий ремонт
асфальтового покриття ву�
лиць Магістральної, Моло�
діжної, Гоголя.

Марина Смірнова

Весн і  — дорогу !

Таке питання Ганна
Бєлобородова ставила
перехожим на вулицях
нашого міста.

Антон, інженер: "Я вва�
жаю, що в першу чергу варто
приділити увагу нашим доро�
гам і комунікаціям. Ремонт
повинен бути капітальним, а
не таким, як завжди.  Також
турбує ситуація зі сміттям.
Незрозуміло, чому люди, які
мешкають у Боярці, так без�
відповідально ставляться до
свого міста і викидають сміт�

тя кому де заманеться, навіть
під своїми вікнами. Можли�
во, варто законодавчо вжити
якісь міри, які б стимулюва�
ли людей до чистоти".

Ангеліна, 6 років: "Я б
зробила, щоб вулиці і будин�
ки у нашому місті були таки�
ми ж чистими та  красивими,
як у Києві. Також, хотілося
б, щоб у нашому місті не було
наркоманів і вони не розки�
дали б шприци".

Тамара, начальник відді�
лу страхування: "Перш ніж

будувати щось нове, треба
подбати про те, що ми вже
маємо. В першу чергу � роз�
чистити наші парки, водой�
ми. На сьогоднішній день їх
місцезнаходження можна
встановити, завдяки харак�
терному запаху, і, як ви розу�
мієте, неприємному. Просто
абсурд, що в місті майже
немає урн. Мені здається, що
їх наявність сама по собі
виховувала б людей. Навіщо
кидати сміття на землю,
якщо поруч урна?".

ЯКБИ ВИ БУЛИ МЕРОМ МІСТА БОЯРКА,

ЩО Б ВИ ЗРОБИЛИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ?

ЗЗ АА   ПП ОО КК ЛЛ ИИ КК ОО ММ   ДД УУ ШШ ІІ ППРРААЦЦЯЯ  ННАА  ККООРРИИССТТЬЬ  ГГРРООММААДДИИ  

Любов і турбота є найва�
жливішою потребою усіх
дітей. Але, на жаль, багато
малюків ще від народження
залишаються позбавленими
піклування навіть власних
батьків. Байдужість, ма�
буть, найбільш розповсюд�
жена хвороба нашого часу,
та, дякувати Богу, не всі на
неї хворі. Активісти моло�
діжного крила Боярської
міської організації Партії
Регіонів вирішили допомог�
ти малюкам з Київського
обласного Будинку дитини.
Заклад працює з 1959 року і
перебувають в ньому діти з
захворюваннями ЦНС.
З'ясувавши у чому є нагаль�
на потреба, молодь опера�
тивно завантажилась усім
необхідним і 26 березня
відвідала Будинок дитини.
Стрелецький Руслан, Стре�
лецька Марина, Стрелецька
Ірина, Богуш Максим та
Распутний Тимур привезли
малюкам іграшки, пампер�
си і дитячу коляску. Очолю�
вав делегацію голова БМО
Партії Регіонів, депутат

міської ради Д.І. Паливода.
Він розповів, що подарунки
члени молодіжного крила
придбали на власні  кошти,
щоб в цей економічно важ�
кий час підтримати самих
маленьких і незахищених
мешканців нашого міста. 

Чи можна вважати себе
успішною людиною, радію�
чи, що в тебе все гаразд, і не
звертати уваги на тих, хто
потребує допомоги? Усі ми
чиїсь діти. І хіба можна
уявити щось страшніше,
ніж не пам'ятати обличчя
мами, її посмішки? Не бачи�
ти й не чути сліз — то марна
справа для душі. Велика
подяка від дітей і персоналу
Будинку дитини за відкриті
серця і допомогу, за те, що
молодь не залишається бай�
дужою до великих проблем
маленьких боярчан. Сумні
оченята, в яких завдяки
яскравій іграшці, дотику,
посмішці з'являються веселі
вогники, наповнюють сен�
сом  життя будь�кого.

Ганна Бєлобородова

23 квітня 2009 року
Бояркою пройде Марш Ми�
ру,  приурочений 23�й річни�
ці аварії на Чорнобильській
АЕС, за участю громад�
ської організації "Юніверс
Старс"(Японія), громадсь�
кості Києво�Святошинського
району, мешканців та учнів
шкіл м. Боярка, військового
ліцею ім. І.Богуна.

Ще з початку березня
місто почало готуватись до
події такого масштабу: вже
прибрано чималу територію
міста, у зелених зонах  роз�
починаються роботи з при�
бирання, збільшення кіль�
кості насаджень та збере�
ження вже існуючих.

Окремо, що стосується
парку Перемоги. Робота з
його прибирання розпочала�
ся  вже 1 квітня. До субот�
ника, який в рамках двомі�
сячника з благоустрою від�
будеться 4 квітня, працівни�
ки БМ ВУ ЖКГ до парку
почали звозити техніку,
поставили "вагончик" для
зберігання інвентарю, скла�
дають на купи сухе гілля та
інше. Але прибирати парк
будуть не лише працівники

ЖКГ. 31 березня заступник
міського голови Шульга
В.В. провів нараду з дирек�
торами загальноосвітніх
навчальних закладів щодо
благоустрою міста Боярка.

Вирішили, що 8 квітня учні
всіх шкіл міста також вий�
дуть на суботник до парку
Перемоги. Для школярів
теж знайдеться чимало
роботи. Одягнуті на руки
рукавички, поліетиленові
пакети для сміття та граблі �
основні засоби, необхідні
для очищення паркової
зони. Все це вже заздалегідь
придбано. Саме головне, що
такі роботи проводяться не

лише задля чистоти, а й
задля  виховання молоді,
адже так важливо  навчити
дітей поважати навколишнє
середовище. Недарма гово�
рять люди, що праця на

користь громади робить
людину благородною. Місто
привести до ладу можливо
лише за участі бігатьох. Всі,
хто бажає бачити місто
чистим і охайним, запрошу�
ються на суботники. Тільки
разом, тільки всім миром
можна навести порядок у
власному місті.

Марина Смірнова

2.2. Прилеглою територією, належною до прибирання, є територія до будинку при�

ватних осіб, підприємств, організацій, установ, будівельних майданчиків, територій,

виділених в користування міськвиконкому, інших архітектурних форм, (які є у влас�

ності або оренді) зі всіх сторін, а саме:

� тротуари, зелені зони, прибудинкові, дворові території і прилеглі до них дороги до

середини дороги.

При наявності розривів між будовами, якщо межа території між ними не визначена

міськвиконкомом, нею вважається середина розриву.

ВВИИТТЯЯГГ  ЗЗ  ППРРААВВИИЛЛ  ББЛЛААГГООУУССТТРРООЮЮ

ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРІІЇЇ  мм..  ББООЯЯРРККИИ
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БІ міста
Благоустрій

БІ освіта
Дошкільна

Б Л А Г О У С Т Р І Й  М І С ТА  —

У  Н А Ш И Х  В Л А С Н И Х  Р У К А Х

Усі ми, без винятку, мріє�
мо жити в охайному і краси�
вому місті, але щось для
цього зробити бажання є не в
багатьох. Можна і надалі

залишатись мрійниками і
чекати, що хтось повинен
подбати про те, щоб тобі
було приємно прогулюватись
стежками парку. Існує

інший варіант — береш граб�
лі, і прибираєш власноруч.
Саме цей варіант вже давно
обрали християни церкви
"Нове покоління". Як тільки
у повітрі "запахло весною",
вони почали прибирати у
парку Шевченка. 1 квітня
християнська громада "Но�
вого покоління" долучилась
до благоустрою міста.

"Ми любим Боярку і
залюбки працюємо, щоб
наше місто розквітло!" —
каже пастор Церкви, К.І.
Закревська.

Г. Бєлобородова 

Д ошкільний навчаль�
ний заклад (ясла�са�
док) №3 знаходиться за

адресою: м. Боярка, вул.
Леніна, 34. Будівля типова,
розрахована на 4 групи.
Функціонує в дошкільному
закладі 4 групи, з них: ран�
нього віку �1, груп дошкіль�
ного віку �3. Групи уком�
плектовані згідно віку дітей.
Мовний режим – українсь�
кий. Режим роботи дошкіль�
ного закладу 12 годин: з 7.30
до 19.00. З 19.00 до 23.00
працює група подовженого
дня. З січня 2009 року у
садочку працює група вихід�
ного дня. Керує дошкільним
навчальним закладом вже
більше 20 років Любов Іва�
нівна Дуднікова, якій 2008
року було присвоєно звання
«Відмінник освіти» та «Кра�
щий керівник міста».

В дошкільному навчаль�
ному закладі створені умови
для повноцінного розвитку
дітей дошкільного віку.
Матеріальна база в ДНЗ
задовольняє всім вимогам.
Приміщення відповідають
санітарно�гігієнічним вимо�
гам, естетично оформлені.
Для підтримання приміщень
садка в належному стані
проводяться ремонтні та
оснащувальні роботи, по�
фарбовано територію дитя�
чих майданчиків та спортив�
ного майданчика. Велику
допомогу надають дитячому
садочку батьки, наприклад
О. Циндергос, Н. Корчинсь�
ка, А. Бєлобородова. Також
велику допомогу надає голо�
ва батьківського комітету
О.П. Борецький, Д. Ханко,
які постійно дбають про дит�
садок.

Будівля дошкільного
закладу знаходиться неда�
леко від проїжджої частини
вулиці, але вона огородже�
на зеленою зоною та мета�
левим парканом. На тери�
торії розташовані клумби,
вази з квітами, є дерева та
кущі. Виконуючи завдання,
намічені на минулий рік,
колектив намагався створи�
ти найсприятливіші умови
для розвитку, навчання та
виховання дітей.

В дошкільному закладі
здійснюється комплекс захо�
дів, направлених на зміц�
нення здоров’я та фізичного
розвитку дітей. При органі�
зації харчування ДНЗ керу�
ється міжвідомчою «Інструк�
цією по організації харчу�
вання дітей» та нормативно�
технологічною документа�
цією. Велика увага приділя�
лась організації правильного
харчування дітей раннього
та дошкільного віку, забез�
печенню асортименту про�
дуктів відповідно до перс�
пективного меню на осінньо�
зимовий період, весняний та

оздоровчий літній, техноло�
гії та якості приготування
страв, організації харчуван�
ня в групах. Для дітей було
організовано шестиразове
харчування. Планується
вести аналіз харчування, в
кінці кожного тижня прово�
дити корекцію харчування з
метою його покращення.

ДНЗ працює за держав�
ною програмою «Зернятко»,
«Малятко», «Дитина», а
також застосовує в своїй
роботі досягнення сучасних
педагогів. Вся робота дош�
кільного навчального закла�
ду спрямована на різнобіч�
ний розвиток особистості,
зміцнення фізичного та пси�
хічного здоров’я.

Протягом 2007�2008 нав�
чального року педагогічний
колектив працював над
такими річними завданнями:

1. Продовжувати робо�
ту з удосконалення системи
фізкультурно�оздоровчих та
лікувально�профілактичних
заходів з метою збереження
фізичного та психічного здо�
ров’я дошкільнят.

2. Формувати основи
моральності, етики та куль�
тури, сприяти творчій само�
реалізації дітей в різноманіт�
них видах діяльності.

3. Забезпечувати осо�
бисто�орієнтований підхід до
дітей в організації освітньо�
виховного процесу.

4. Сприяти єдності
вимог родинного та суспіль�
ного дошкільного виховання
з метою формування ініціа�
тивної творчої особистості та
підготовки дітей до навчання
в школі.

Виконуючи завдання,
намічені на минулий рік,
педагогічний колектив
закладу намагався створити
найсприятливіші умови
розвитку, навчання та вихо�
вання дітей. Навчальний
процес педагоги намагалися
проводити за нетрадиційною
формою, використовуючи
різні методики та прийоми.

Центром методичної робо�
ти в дошкільному закладі є
методичний кабінет, в якому
наочний та дидактичний
матеріали розташовані за
розділами. Вихователь� мето�
дист Любов Миколаївна
Фарцабей збирає матеріали з
досвіду роботи вихователів,
муз. керівника, фізінструкто�
ра. У дошкільному закладі
працюють творчі педагоги –
це фахівці дошкільної освіти.

Зміцненню здоров’я
дітей сприяє використання
педагогами різних форм
роботи: ранкова гімнастика,
щоденні фізкультурні занят�
тя, гігієнічна гімнастика
після сну, рухливі ігри, фіз�
культхвилинки під час
занять, раз на тиждень —
пішохідний перехід, двічі на

місяць – фізкультурні роз�
ваги, раз на місяць – день
здоров’я, два рази на рік –
фізкультурні свята. Значна
увага приділяється загарту�
ванню дітей: діти ходять в
полегшеному одязі, вмива�
ються водою кімнатної тем�
ператури, відпочивають
вдень після провітрювання
кімнати, отримують повіт�
ряні ванни разом з гімнасти�
кою після сну.

Медичний персонал
постійно проводить аналіз
захворюваності в дошкіль�
ному закладі і здійснює кон�
троль за проведенням оздо�
ровчих заходів. Велике зна�
чення для зміцнення здо�
ров’я дітей має правильна
робота з батьками. Для
цього педагоги та медичний
персонал використовують
бесіди, консультації, наоч�
ний матеріал, запрошують
батьків на фізкультурні роз�
ваги та свята.

Відвідування дитячого
садочка необхідно для нор�
мальної соціалізації дитини.
Тому, значно більше проб�
лем у тих дітей, які не відві�
дують дошкільний заклад.
Особливо важливим є відві�
дування дітей з неповних
сімей, які не мають можли�
вості спостерігати нормальні
стосунки тата і мами. Від
педагогів�дошкільників,
насамперед, хочеться бачити
добре ставлення до дитини. І
в жодному разі не можна
принижувати гідність дити�
ни, лякати її, ламати волю
дитини. Потрібно дати дити�
ні можливість вільно розви�
ватися.

Л.І. Дуднікова,

завідувачка ДНЗ №3

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №3

11.1. Громадяни, які мають будинки на правах

особистої власності, ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

� обов'язково укладати договори на вивезення сміття

з комунальними автотранспортними  підприєм�

ствами міста згідно з діючими тарифами та не

допускати складання будівельних матеріалів на

зелених зонах вулиць і провулків.

11.2. Проводити прибирання тротуару до прибор�

дюрної частини дороги, зелених насаджень, які розта�

шовані на прилеглій до будинку території.

11.3. Побутове та дворове сміття згідно договору,

укладеного із спеціалізованим автопідприємством,

при відсутності контейнерів,  виносити на визначені

місця прибуття спеціального транспорту.

Забороняється влаштовувати смітники в невизна�

чених місцях.

ВВИИТТЯЯГГ  ЗЗ  ППРРААВВИИЛЛ  ББЛЛААГГООУУССТТРРООЮЮ

ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРІІЇЇ  мм..  ББООЯЯРРККИИ

XI. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ

ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм6

ПОНЕДІЛОК

6 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

15.55 Погода 

16.00 Т/с "Джин у домі" 

16.30 Індиго

17.00 Крок до зірок

17.30 Вікно в Америку

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 "Попередження" 

21.00 Новини  

21.25 Діловий світ

21.35 Світ спорту

21.50 Погода 

21.55 Д/ф "Державна охорона"

із циклу "12 подвигів

СПЕЦНАЗА"

22.25 Далі буде... 

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Хто в домі хазяїн?

01.45 Експерти дозвілля

02.15 Ситуація 

02.25 Служба розшуку дітей

02.35 Точка зору

03.05 Київ мюзік фест�2008

03.50 Ситуація 

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" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.20 "Шість кадрів"

12.40 Т/с "Єрмолови" 

13.40 Т/с "Район  Беверлі�

Хіллз" 

14.40 Т/с "Район Мелроуз" 

15.45 Т/с "Моя  прекрасна

нянька" 

16.15 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.20 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" 

00.35 Т/с "Маргоша"" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Ментівські  війни" 

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 "Сільська комедія" 

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 Х/ф "Не намагайтеся

зрозуміти жінку" 

14.00 Х/ф "Стерво" 

15.40 "Вечірній квартал" 

17.25 Новини

17.40 "Жди меня" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

22.20 Док. проект  "Генетика.

Смерть після їжі" 

23.20 Х/ф "Дикість" 

01.20 "Подробиці"

01.50 Док. проект "Міста

підземного світу"  

02.30 Т/с " Лас�Вегас"

03.20 Х/ф "Дикість" 

05.00 "Ключовий момент" 

05.40 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12" 

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 Х/ф "Швидкість"

11.20 Т/с "Кадети" 

12.25 Т/с "Смальков"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"  

13.55 М/с "Бетмен" 

14.15 М/с "Підлітки�титани" 

14.45 Teen Time

14.50 Т/с "Ліззі Макгуайр" 

15.30 Т/с "Друзі"  

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки" 

17.15 Т/с "Запеклі

домогосподарки"

18.00 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети" 

20.15 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Щасливі разом" 

22.10 Х/ф "Чистильник"   

00.25 Репортер

00.40 Спортрепортер

00.45 Погода

00.50 Служба розшуку дітей

00.55 Т/с "Ксена � принцеса

воїн"

01.45 Зона ночі

01.50 Невідома Україна

02.45 Зона ночі Культура

02.50 Українці Віра

03.35 У кожній професії є

музика

03.50 Зона ночі Культура

03.55 Моя Марія Заньковецька 

04.20 Диво калинове 

04.50 Зона ночі Культура

04.55 Третя влада

05.40 Сходи до неба

06.00 Зона ночі

ВІВТОРОК

7 квітня

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 Український вимір

13.10 Служба розшуку дітей

13.20 Автоакадемія

13.55 Здоров'я 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Т/с "Джин у домі" 

16.05 Індиго

16.40 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими"

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"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими" 

02.25 Служба розшуку дітей

02.35 Точка зору

03.05 Життя триває...

03.50 Ситуація 

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" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.20 "Шість кадрів"

12.40 Т/с "Єрмолови" 

13.40 Т/с "Район  Беверлі�

Хіллз" 

15.00 Т/с "Район Мелроуз" 

16.10 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.20 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" 

00.35 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Ментівські  війни" 

04.15 "Документ"

05.15 Т/с "Район Мелроуз" 

ІНТЕР

06.10 Док. проект "Міста

підземного світу"  

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Головний калібр"

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості".  Ізюм 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії" 

15.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

16.00 Т/с "Павутина" 

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

22.20 Надзвичайні історії.

Чоловіча пластика. Операція

душі 

23.20 Х/ф "Дикість�2". n

01.00 "Подробиці"

01.40 Док. проект "Міста

підземного світу"  

02.20 Телевізійна служба

розшуку дітей 

02.30 Т/с " Лас�Вегас"

03.00 Х/ф "Дикість�2"

04.40 "Знак якості"  

05.20 "Уроки тітоньки Сови" 

05.50 "Перепустка до Європи із

Самантою Браун"  

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12" 

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"  

09.00 Х/ф "І гримнув грім"  

11.00 Т/с "Кадети" 

12.05 Т/с "Смальков" 

12.55 Т/с "Друзі" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"  

13.55 М/с "Бетмен"

14.15 М/с "Підлітки�титани"

14.40 Teen Time

14.45 Т/с "Ліззі Макгуайр" 

15.30 Т/с "Друзі" 

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки" 

17.15 Т/с "Запеклі

домогосподарки"

18.00 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.15 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Щасливі разом" 

22.10 Х/ф "Один прекрасний

день"  

00.30 Репортер

00.50 Спортрепортер

00.55 Погода

01.00 Т/с "Ксена � принцеса

воїн"

01.45 Зона ночі 

01.50 Невідома Україна

02.50 Зона ночі Культура

02.55 Українці Віра

03.40 Каплиця Боімів

03.55 Зона ночі Культура

04.00 Кузня неімущих

04.25 Праворуч про

возєднання 

04.55 Зона ночі Культура

05.00 Школа спектралізму

05.25 Українське бароко

05.55 Зона ночі

СЕРЕДА

8 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 Вихідні по�українськи

10.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ у Верховній Раді

України

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.10 Служба розшуку дітей

13.20 Фольк�music

14.20 Далі буде... 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Т/с "Джин у домі"

16.10 Індиго

16.40 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими"

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 "Батьки і діти"

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.05 Відкрита зона. Д/ф

"Музейна історія" 

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка,

Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими" 

02.30 Точка зору

03.00 Київ мюзік фест�2008

03.50 Ситуація

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" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.20 "Шість кадрів"

12.40 Т/с "Єрмолови" 

13.40 Т/с "Район  Беверлі�

Хіллз" 

14.40 Т/с "Район Мелроуз" 

15.45 Т/с "Моя  прекрасна

нянька" 

16.15 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.20 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" 

23.35 Т/с "Ментівські  війни" 

00.40 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.00 ТСН

03.25 "Документ"

04.25 Т/с "Ментівські  війни" 

05.15 Т/с "Район Мелроуз" 

ІНТЕР

06.10 Док. проект "Міста

підземного світу"  

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Головний калібр"

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Цукерки

шоколадно�вафельні 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії" 

15.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

16.00 Т/с "Павутина" 

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

22.20 Секретні історії. "Зниклі

космонавти" 

23.20 Х/ф "Дикість�3.

Неграновані діаманти". n

01.00 "Подробиці". 

01.30 Док. проект "Міста

підземного світу"  

02.15 Телевізійна служба

розшуку дітей 

02.20 Т/с " Лас�Вегас"

03.00 Х/ф "Дикість�

3.Неграновані діаманти" 

04.30 "Ключовий момент"  

05.10 "Уроки тітоньки Сови" 

05.50 "Перепустка до Європи із

Самантою Браун"  

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с "Солдати�12"

06.45, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"  

09.00 Х/ф "Один прекрасний

день"  

11.05 Т/с "Кадети" 

12.05 Т/с "Смальков"

12.55 Т/с "Друзі" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.50 М/с "Бетмен" 

14.10 М/с "Підлітки�титани"

14.35 Teen Time

14.40 Т/с "Ліззі Макгуайр" 

15.25 Т/с "Друзі"  

16.15 Teen Time

16.20 Т/с "Ранетки" 

17.10 Т/с "Запеклі

домогосподарки" 

18.00 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети" 

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Щасливі разом" 

21.50 Х/ф "Робота, що втекла"  

22.15 Репортер

00.25 Спортрепортер

00.45 Погода

00.50 Служба розшуку дітей

00.55 Т/с "Ксена � принцеса

воїн" 

01.00 Зона ночі

01.45 Невідома Україна

01.50 Зона ночі Культура

02.45 Українці Надія

02.50 Зона ночі Культура

03.45 Олександр Довженко.

Роздуми після життя

03.50 Дерево під вікном

04.10 Термінал

04.35 Зона ночі Культура

04.50 Тарас Шевченко. Надії

04.55 Праворуч про возєднання 

05.20 Зона ночі

ЧЕТВЕР

9 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 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 Погода 

12.25 Український вимір

13.10 Хай щастить 

13.35 Наша пісня

14.10 Книга.ua

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 Новини

17.15 Погода 

17.25 Український вимір

17.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем"єр�ліга.

"Іллічівець" (Маріуполь) �

"Металіст" (Харків) 

18.45 Діловий світ

20.00 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською 

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.10 Резус�конфлікт

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Благовісник

01.50 Відкрита зона. Д/ф

"Музейна історія"  

02.20 Ситуація 

02.25 Служба розшуку дітей

02.35 Д/ф "Державна охорона"

із циклу "12 подвигів
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СПЕЦНАЗА"

03.05 Життя триває...

03.50 Ситуація 

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" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.20 "Шість кадрів"

12.40 Т/с "Єрмолови" 

13.40 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

14.35 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" 

18.20 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" 

00.35 Т/с "Маргоша" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Ментівські  війни" 

04.15 "Документ"

05.15 Т/с "Район Мелроуз" 

ІНТЕР

06.10 Док.проект "Міста

підземного світу" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Головний калібр"

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Борошно 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії" 

15.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

16.00 Т/с "Павутина" 

17.00 "Судові справи" 

17.55 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.05 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Футбол. "ПСЖ"

Франція� "Динамо" Київ

23.40 Х/ф "Жорстокі ігри". n

01.10 "Подробиці"

01.40 Д/п "Міста підземного

світу" 

02.25 Телевізійна служба

розшуку дітей 

02.30 Т/с " Лас�Вегас"  

03.10 Х/ф "Жорстокі ігри"

04.30 "Ключовий момент" 

05.20 "Уроки тітоньки Сови" 

05.50 "Перепустка до Європи із

Самантою Браун"  

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Робота, що втекла"  

10.55 Т/с "Кадети" 

12.00 Т/с "Смальков"

12.50 Т/с "Друзі"  

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.50 М/с "Бетмен" 

14.05 М/с "Підлітки�титани" 

14.35 Teen Time

14.40 Т/с "Ліззі Макгуайр" 

15.25 Т/с "Друзі"  

16.15 Teen Time

16.20 Т/с "Ранетки" 

17.15 Т/с "Запеклі

домогосподарки" 

18.00 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Щасливі разом" 

22.15 Х/ф "Вхід і вихід"  

00.20 Репортер

00.35 Спортрепортер

00.40 Погода

00.45 Служба розшуку дітей 

00.50 Т/с "Ксена � принцеса

воїн"

01.40 Зона ночі

01.45 Невідома Україна

03.15 Зона ночі Культура

03.20 Українці Надія 

04.10 Зона ночі Культура

04.15 Тарас Шевченко.

Спадщина

04.40 Наукове кіно України 30�

40 років

05.10 Зона ночі Культура

05.15 Кіноальманах "Культурна

спадщина" 

05.20 Цикл. Історія кіно

України. Великий німий

заговоривши

05.50 Зона ночі

П’ЯТНИЦЯ

10 квітня

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 Український вимір

13.10 Кіно.ua

13.40 Муз.ua

14.05 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

14.35 Темний силует 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Т/с "Джин у домі" 

16.05 Пазли

16.40 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими" 

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 Д/ф "Раїса

Недашківська. Те, що не

вмирає"

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.45 Світ спорту

22.00 Погода 

22.15 ХРЕСНА ДОРОГА У

КОЛІЗЕЇ ПІД ПРОВОДОМ

СВЯТІШОГО ОТЦЯ

БЕНЕДИКТА ХVI

23.50 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Трійка, Кено

01.25 Прес�анонс

01.30 Автоакадемія 

01.55 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

02.20 Ситуація 

02.25 Служба розшуку дітей

02.35 Точка зору

03.05 Життя триває...

03.50 Ситуація

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" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.20 "Шість кадрів"

12.40 Т/с "Єрмолови" 

13.40 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

14.40 Т/с "Район Мелроуз" 

15.45 Т/с "Моя  прекрасна

нянька" 

16.15 Т/с "Циганське серце" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара" 

18.20 Т/с "Єрмолови"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.20 Т/с "Маргоша" 

22.25 "Наша russia" 

23.00 Х/ф "Мертві доньки"

01.30 Т/с "Маргоша" 

02.20 Х/ф "Пікнік"

04.10 Х/ф "Кощій

Безсмертний"

05.20 Т/с "Район Мелроуз" 

ІНТЕР

06.10 Д/п "Міста підземного

світу" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Головний калібр"

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Масло

соняшникове (не рафіноване) 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії" 

15.00 "Позаочі". В. Кікабідзе 

16.00 Т/с "Павутина" 

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент"

19.09 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 "Свобода на Інтері" 

00.30 Док. проект "Фатальна

помилка генерала Пуго" 

01.30 "Подробиці"

02.00 "Ключовий момент" 

03.40 "Судові справи" 

04.30 "Знак якості" 

05.10 М/с "Тваринки в будинку

Теза" 

05.50 "Уроки тітоньки Сови" 

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Т/с "Солдати�12"

06.45, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 Х/ф "Вхід і вихід" 

10.55 Т/с "Кадети" 

12.00 Т/с "Смальков" 

12.55 Т/с "Друзі"  

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.55 М/с "Бетмен" 

14.15 М/с "Підлітки�титани"

14.40 Teen Time

14.45 Т/с "Ліззі Макгуайр" 

15.30 Т/с "Друзі"  

16.15 Teen Time

16.20 Т/с "Ранетки" 

17.15 Т/с "Запеклі

домогосподарки" 

18.00 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети" 

20.15 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Щасливі разом" 

22.10 Тільки правда? 

23.10 Х/ф "Знайомство з

батьками"   

01.20 Репортер

01.35 Спортрепортер

01.40 Погода

01.45 Т/с "Ксена � принцеса

воїн"

02.35 Зона ночі Культура

02.40 Українці Любов

03.35 Зона ночі Культура

03.40 Крапка роси

04.35 Зона ночі

СУБОТА

11 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Прес�анонс

09.10 Погода 

09.20 Доки батьки сплять 

09.40 Д/с "Нові святилища"

10.10 Хто в домі хазяїн?

10.40 Експерти дозвілля

11.10 Вихідні по�українськи

11.35 Д/ф "Олесь Гончар.

Собор"

12.05 Погода 

12.10 Кордон держави

12.30 Парламент

13.20 Служба розшуку дітей

13.30 Наша пісня

14.05 Книга.ua

14.50 Кіно.ua

15.20 Олімпійський хронометр

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем"єр�ліга. ФК

"Львів"  � "Металург"

(Донецьк) 

18.00 Національний конкурс

краси "Королева України"

19.05 Погода

19.10 Х/ф "Час секретів, час

кохання"

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

01.45 Служба розшуку дітей

01.50 Х/ф "Час секретів, час

кохання" 

03.35 Музична програма "Не

журись!"

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.05 "Дива Ісуса"

07.00 "Без табу"

07.55 "Караоке  на  Майдані"

09.05 "Хто там?"

10.10 М/с "Мої друзі Тигрик та

Вінні" 

10.35 М/ф "Улюблений

прибулець" 

11.00 Х/ф "Три ніндзя. Удар у

відповідь"

12.55 "Світське життя"

13.55 "М. Задорнов. Записки

втомленого романтика"

15.50 Т/с "Моя  прекрасна

нянька" 

17.20 Х/ф "Закусочна на

колесах"

19.30 ТСН

20.00 "Танцюю для тебе � 2"

22.40 "Мiss ukraine universe �

2009"

00.05 "Наша russia"

00.35 Х/ф "Анатомія � 2"

02.15 Х/ф "Мертві доньки"

04.15 Х/ф "Безприданиця"

05.40 "Тарсянин Савл"

ІНТЕР

06.10 Док. проект "Акула

Замбезі" 

07.10 "Свобода на Інтері" 

10.00 "У Городку". Дайджест 

10.30 Кулінарне шоу "Картата

потата" 

11.10  "Квадратний метр" 

12.00 Т/с "Заповідник страху" 

16.20 "Найрозумніший" 

18.00 "Позаочі". М.

Поплавський 

18.50 Т/с "Сільська комедія"

20.00 "Подробиці" 

20.30 "Місце зустрічі. І той же

ряд і те ж місце" 

22.10 Х/ф "Джеррі Магуайер". 

00.40 Х/ф "Правда й нічого

крім..." 

02.20 "Подробиці" 

02.50 Док. проект "Акула

Замбезі" 

03.40 М/с "Тваринки в будинку

Теза" 

04.20 Уроки тітоньки Сови 

НОВИЙ КАНАЛ

06.20 Х/ф "Священні пута

шлюбу" 

07.45 Х/ф "Невірність" 

09.35 Будинок закритий на

ремонт 

10.25 Зоряні драми 

11.10 Інтуїція 

12.00 Хто проти блондинок? 

13.10 Гіпноз 

14.00 Шоу "Файна Юкрайна" 

15.00 Тільки правда?

15.55 Т/с "Щасливі разом" 

18.15 Х/ф "Знайомство з

батьками"

20.15 Х/ф "Геть з очей, з чарту

� вон"   

22.10 Х/ф "Корабель�примара"  

23.50 Спортрепортер

23.55 Х/ф "Доказ життя"  

02.20 Зона ночі

02.25 Невідома Україна

04.00 Зона ночі Культура

04.05 Під знаком біди

04.50 Зона ночі Культура

04.55 Козак душа правдива

05.10 Цикл історія кіно

України

05.35 Зона ночі

НЕДІЛЯ

12 квітня

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

10.55 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

11.30 УРОЧИСТА

ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА

ПІД ПРОВОДОМ

СВЯТІШОГО ОТЦЯ

БЕНЕДИКТА ХVІ

13.00 ПАСХАЛЬНЕ

ПРИВІТАННЯ І

АПОСТОЛЬСЬКЕ

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ

РИМУ І ЦІЛОГО СВІТУ "URBI

ET ORBI" СВЯТІШОГО ОТЦЯ

БЕНЕДИКТА ХVІ

13.50 Благовісник

14.20 Аудієнція. Любомир

Гузар

14.50 Погода 

14.55 Здоров'я 

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем"єр�ліга.

"Металіст" (Харків) �

"Карпати" (Львів) 

18.00 Сьогодні � День

Космонавтики. Д/ф "Від Січі

козацької до Січі космічної"

18.30 Діловий світ. Тиждень

19.05 Погода

19.15 Х/ф "Час секретів, час

кохання" 

21.00 "Культурний фронт" 

21.25  Д/ф "Слід кривавий

стелиться" 

22.10 Наш футбол

22.50 Погода 

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Х/ф "Час секретів, час

кохання" 

02.55 Аудієнція. Любомир

Гузар

03.20 Благовісник

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.35 Х/ф "Три ніндзя. Удар у

відповідь"

08.25 М/ф "Улюблений

прибулець" 

09.05 "Лото�забава"

10.00 Т/с "Не краса по�

американськи" 

10.55 "Караоке  на  Майдані"

11.50 "Танцюю для тебе � 2"

14.15 "Катастрофи"

14.50 Х/ф "Закусочна на

колесах"

17.00 Т/с "Моя  прекрасна

нянька" 

17.25 Х/ф "Руд і Сем"

19.30 ТСН

21.00 Х/ф "Міраж"

22.50 "Світське  життя"

23.50 Х/ф "Червоний дракон"

01.45 "Мiss ukraine universe �

2009"

02.55 Х/ф "Анатомія � 2"

04.30 Х/ф "Червоний дракон"

ІНТЕР

04.40 Х/ф "Кріш"

07.50 "Найрозумніший" 

09.30 "Городок"  

10.00 "Україно, вставай!" 

10.30 Х/ф "Москва сльозам не

вірить" 

13.40 Х/ф "Римується з

любов'ю"

15.50 "Вечірній квартал"  

17.50 Х/ф "Чудес не буває" 

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Дружина за

контрактом"

22.50 Х/ф " Наприкінці дня"

01.20 "Подробиці тижня"

02.10 Х/ф "Крріш" 

05.10 Т/с "Тваринки в будинку

Теза" 

06.10 "Уроки тітоньки Сови" 

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 Х/ф "16 свічок" 

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в лікаря

08.30 Кліпси

08.55 Руйнівники міфів�4 

09.55 М/Ф "Бетман. Таємниця

жінки кажана"

11.10 Х/ф "Голий пістолет"  

12.50 Шоуманія 

13.25 Ексклюзив 

14.05 Аналіз крові  

14.40 Зоряні драми 

15.30 Info�шок

16.30 Т/с "Щасливі разом" 

17.00 Х/ф "Знайомство з

Факерами"

19.10 Х/ф "Швидкість�2" 

21.25 Хто проти блондинок?

22.35 Шоу "Файна Юкрайна"

23.05 Камеді клаб 

23.55 Спортрепортер

00.00 Х/ф "Дзвоник"   

02.00 Зона ночі

02.05 Невідома Україна

03.30 Зона ночі Культура

03.35 Мольфар з роду Нечаїв

03.50 Перемога над сонцем.

Епілог

04.20 Зона ночі

04.25 Український Соломон,

або Українська правда і закон

04.35 Утрачені права

04.50 Магдебурзькі хроніки

05.05 Перші кроки

криміналістики

05.20 Зона ночі

05.20 Бий, хто цнотливий

05.35 Середньовіччя

починається о 18

05.50 Видряпатися на попа

06.05 Зона ночі
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24 БЕРЕЗНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

З тих пір минуло 127
років, а проблема захворю�
вання на туберкульоз є одні�
єю з найактуальніших сього�
дення. Адже щороку кіль�
кість хворих в світі збільшу�
ється на 10 млн., помирає
близько 3 млн. хворих.  

Економічна криза, погір�
шення добробуту нашого
народу, забруднення довкіл�
ля знижують імунітет насе�
лення, тим самим підвищу�
ють сприйнятливість орга�
нізму до збудника туберку�
льозу і розвитку хвороби.

Туберкульоз — це особ�
ливо небезпечне хронічне
інфекційне захворювання
людини, тварин, яке викли�
кається бактерією туберку�
льозу (паличкою Коха).

Джерело інфекції —
хвора людина (на відкриту
бактеріальну форму тубер�
кульозу), 55 видів тварин,
25 видів птахів. 

Шляхи передачі. Найчас�
тіше зараження туберкульо�
зом відбувається повітряно�
крапельним, повітряно�пи�
ловим,  рідше харчовим,
контактно�побутовим шля�
хом. Бактерії туберкульозу
можуть виділятися під час
кашлю з мокротинням, сли�
ною, і навіть під час розмо�
ви. Зараження може відбу�
ватися під час безпосе�

реднього контакту з хворим
і опосередковано (через заб�
руднені предмети — книги,
рушники, посуд, продукти,
особливо молочні). За добу
хворий з легеневою формою
туберкульозу виділяє 15�20
млн. бактерій туберкульозу.
Одна хвора людина може
інфікувати за рік 10�15 осіб і
більше.

Збудник туберкульозу
дуже стійкий до впливу нав�
колишнього середовища: у
ґрунті зберігається до 1�2
років, у вуличному пилу —
до 10 діб, в умовах кімнатної
температури (темному
місці) залишається життєз�
датним протягом 4 міс., при
розсіяному світлі — до 1,5
міс.; кип'ятіння — протягом
декількох хвилин.

Клінічні форми:

Туберкульозна паличка
вражає всі органи і системи

людського організму. Але
найчастіше  органи дихання,
рідше — лімфатичні вузли,
кістки і суглоби, мозкові
оболонки, центральну нер�
вову систему.

Коли збудник туберкульо�
зу потрапляє в організм
людини з нормальним ста�
ном імунітету, активне зах�
ворювання найчастіше не
розвивається. Людина інфі�
кована, але симптомів хво�
роби немає. У разі зниження
імунітету під впливом різних
факторів (хронічні захворю�
вання, переохолодження,
стрес, нераціональне харчу�
вання та ін.), в організмі
поступово розвивається ін�
фекційний туберкульозний
процес.

Захворювання розвиває�
ться поступово: тривале
покашлювання, субфебриль�
на температура, постійна
слабкість, втомлюваність,
зниження апетиту, утрудне�
не дихання, безпричинна
втрата ваги, підвищена
пітливість, особливо вночі. В
запущених випадках при
розпаді легеневої тканини
розвивається кровохаркання
(наявність крові у мокротин�
ні, що виділяється при
кашлі), значно підвищується
температура.

Для виявлення туберку�

льозу на ранніх етапах хво�
роби  необхідно вчасно про�
ходити флюорографічне та
рентгенологічне обстеження
(особи, які працюють в
сфері обслуговування насе�
лення, а також хронічні
хворі, особи з імунодефіцит�
ними станами — 1 раз на
рік; все інше населення — 1
раз на 2 роки). Основним
методом діагностики тубер�
кульозу у дітей до 14 років є
туберкулінодіагностика
(реакція Манту), яку прово�
дять туберкуліном.

Діюча субстанція препа�
рату туберкуліну  — алерген
туберкулопротеїн — викли�
кає при внутрішньошкірній
туберкуліновій пробі у інфі�
кованого чи вакцинованого
організму специфічну алер�
гічну реакцію сповільненого
типу у вигляді місцевої реак�
ції — гіперемії та інфільтра�
ту (папули). Крім діагности�
ки туберкульозу за допомо�
гою реакції Манту   визнача�
ють інфікованість туберку�
льозною паличкою населен�
ня  та відбирають дітей, які
підлягають ревакцинації про�
ти туберкульозу.

Зважаючи на соціально�
економічні труднощі в Укра�
їні, прогноз щодо розповсю�
дження туберкульозу є нев�
тішним. Подолання цієї проб�

леми є завданням не тільки
медичних служб, а й держа�
ви, політиків та, звісно,
кожного з нас. Всі діючі нор�

мативні акти, Загальнодер�
жавна програма щодо
боротьби з туберкульозом
мають на меті реалізацію
ключових завдань: поліп�
шення виявлення хворих,
забезпечення ефективного
лікування та підвищення
поінформованості населення
про туберкульоз та заходи
профілактики. Тож тільки
об'єднавши всі зусилля
разом, можна перемогти
захворювання, яке призво�
дить до вимирання суспіль�
ства.

Лікар!епідеміолог

Києво!Святошинської

районної СЕС

Шевченко О.М

12  березня 2009 р. в  дер�
жавній податковій інспекції
у  Києво�Святошинському
районі проведено сеанс
телефонного зв'язку "гаряча
лінія" з платниками подат�
ків району щодо оподатку�
вання за участі начальника
інспекції Богдана В.С. 

Наводимо запитання та
відповіді на них, які стано�
влять інтерес для широкого
загалу. 

? Чи сплачує до бюдже!

ту орендну плату за землю

суб'єкт господарювання,

який продовжує викори!

стовувати земельну ділян!

ку за договором оренди,

якщо термін його дії закін!

чився, а новий договір на

стадії переоформлення? 

В. Так, сплачує. Згідно зі
ст. 33 Закону "Про оренду
землі" від 06.10.98 р. №
161�XIV (у редакції Закону
України від 02.10.2003 р. №
1211�IV, зі змінами та допов�
неннями) після закінчення
строку, на який було укладе�
но договір оренди землі,
орендар, який належно
виконував обов'язки відпо�
відно до умов договору, має
за інших рівних умов пере�
важне право на поновлення
договору. 

У разі, якщо орендар про�
довжує користуватися зе�
мельною ділянкою після
закінчення строку договору
оренди, то за відсутності
письмових заперечень орен�
додавця протягом одного мі�
сяця після закінчення строку

договору він підлягає понов�
ленню на той самий строк і
на тих самих умовах, які
передбачались договором.
Письмове заперечення здій�
снюється листом�повідом�
ленням. 

Отже, оскільки викорис�
тання землі є платним і
суб'єкт господарювання про�
довжує користуватися зе�
мельною ділянкою на тих
самих умовах і не отримав
письмового заперечення від
орендодавця щодо викорис�
тання земельної ділянки, то
такий суб'єкт до поновлення
договору оренди земельної
ділянки сплачуватиме оренд�
ну плату за землю відповідно
до умов попереднього дого�
вору, якщо інше не передба�
чено новим договором орен�
ди землі. 

? Чи потрібно подавати

декларацію про доходи

фізичній особі, якщо торік

у мене були відсотки по

депозиту? 

В. Ні, не потрібно. Дохо�
ди, одержані у вигляді про�
центів по банківських депо�
зитах не оподатковуються до
1 січня 2010 року.

? Чи потрібно подавати

декларацію про доходи

фізичній особі та сплатити

податок від продажу ак�
цій, отриманих раніше в

обмін на приватизаційні

сертифікати? 

В. Податок Ви не сплачу�
єте. Відповідно до пп.4.3.18
п.4.3 статті 4 Закону України
від 22 травня 2003р. №889�
ІV "Про податок з доходів
фізичних  осіб" доходи, отри�
мані внаслідок відчуження
акцій, одержаних у власність
у процесі приватизації в обмін
на приватизаційні компенса�
ційні сертифікати або в обмін
на приватизаційні сертифіка�
ти, звільнені від оподаткуван�
ня. Але декларацію подати
потрібно, та додати докумен�
ти, які підтверджують поход�
ження проданих акцій.

? Підприємство орендує

офіс, що розміщений у

квартирі, яка не переведе!

на в нежилий фонд. 

Чи має право підприєм!

ство включати до валових

витрат орендну плату,

комунальні послуги та

плату за електроенергію,

якщо є договір оренди,

акти виконаних робіт,

рахунки!фактури?

В. Відповідно до  ст. 8
Житлового кодексу України
переведення придатних для
проживання жилих будинків
і жилих приміщень у будин�
ках державного і громадсь�
кого житлового фонду в
нежилі, як правило, не допу�
скається. У виняткових ви�
падках переведення жилих
будинків і жилих приміщень
у нежилі може здійснювати�
ся за рішенням органів, заз�
начених у ч. 2 ст. 7 цього
Кодексу. 

Відділ масово!

роз'яснювальної роботи

та звернень громадян

Історія відкриття збудника туберкульозу сягає XIX століття. Саме 24 березня є особливою датою, адже в цей день у 1882 році

Роберт Кох оголосив про відкриття туберкульозних бацил. Через 100 років, 24 березня 1982 року, під егідою ООН був вперше проведений

Всесвітній день боротьби з туберкульозом, і з того часу щорічно відзначається в світі

БІ інформують
Районні служби 

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ"
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Пише Вам жителька м.
Боярка, яка тут народилася
і мешкає ось вже 53 роки.

Боярчани Вам вдячні за
те, що наше місто має свою
газету, яку з нетерпінням
чекаємо кожного разу. З неї
дізнаєшся про все те нове,
що з'являється в місті.

17 лютого в приміщенні
Боярського будинку культу�
ри, що по вулиці Шевчен�
ка, проходила зустріч випу�
скників.

У мене питання. Міг би
наш шановний Тарас Григо�
рович потурбуватися про
нас, аби ми ходили освітле�
ними вулицями на свята, а
не по вибоїнах, вщент
наповнених водою?

Багато хто з випускників
за таких обставин не захоті�
ли прийти на зустріч.
Шкода, адже так хотілося
усіх побачити: своїх одно�
класників, та й взагалі усіх,
хто колись закінчував школу
№ 1.

Біля будинку темно й по
вулиці темно, ніби у якомусь
глухому селі, ніби й немає
правителів у місті. Ще
зустріч не закінчилася, а
люди почали поспішати
додому: пізніше нічим буде

дістатися дому, маршрут
№ 1 вже не "ходить". 

Невже на таких вулицях,
як у "старій" частині Боярки
треба вимикати світло вран�
ці, коли люди поспішають
на роботу, і увечері, коли
повертаються додому?
Немає жодної нормальної
дороги. З кожним роком
стан доріг погіршується.

Декілька разів у газеті
"Боярка�Інформ" писалося
про те, що вулицю Київську
відремонтовано. Відремон�
товано, але ж не до кінця.
Від будинків № 1 і аж до №
24 цієї вулиці машини попід
дворами зробили ще колію,
бо на дорозі � яма на ямі, не
проїхати, не пройти. При�
кро, що таке робиться у
нашому місті.

З повагою до

Вас, Людмила

27 березня, в міжнарод�
ний День театру, у актовій
залі Центру соціально�
психологічної реабілітації
населення, постраждалого
від наслідків аварії на Чор�
нобильській АЕС, було люд�
но: тут зібралися члени гро�
мадської молодіжної органі�
зації студентів та учнів
"Ера", громадської організа�
ції "Жіноча громада", почес�
ні гості — Боярський місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський, начальник відділу
молоді, сім'ї та спорту райо�
ну Людмила Шпаченко,
депутат районної ради, голо�
ва комісії у справах сім'ї та
молоді міста Боярка — Анге�
ліна Лахтадир, батьки, учні.
Студенти ВУЗів та учні шкіл
міста представили на суд гля�
дачів фрагменти з п'єс укра�
їнських та зарубіжних авто�
рів, невеличкі театральні за�
мальовки, виконали пісні.

Громадська молодіжна
організація "Ера" існує не�
довго, лише 2 роки, але про�
водить вона плідну роботу з
молоддю. Одним з основних
напрямків роботи організа�
ції є вилучення молоді з
тенет алкогольної  та нарко�
залежності, ігроманії, ак�
тивна просвітницька робота
серед молоді міста, вирішен�
ня екологічних питань.

На завершення театраль�
но�мистецького заходу усі
були запрошені на каву,
чай, солодощі. Від міського
голови — величезний торт
красувався на святковому
столі, від "Жіночої громади"
— цукерки та інші солодо�
щі. Дирекція дитячої облас�
ної лікарні гостинно надала
приміщення для проведення
цього заходу.

Євген Пікуль

Таку назву мав творчий
вечір поетеси з Києво�Свято�
шинського району Людмили
Іванівни Горохольської,

який пройшов
27 березня у ра�
йонному Будин�
ку культури села
Новосілки. Пое�
теса презентува�
ла збірку "Золо�
те перевесло".

Композитор
Ігор Д'ячук ви�
конав пісні на
вірші Людмили
Горохольської.
Юні артисти�
студійці з Будин�
ку культури про�
демонстрували
театралізовану
виставу.

На творчому заході були і
почесні гості: заступник
голови райдержадміністрації
Олександр Лук'янчук, на�

чальник відділу культури і
туризму райдержадміністра�
ції Юлія Ординська, дирек�
тор Боярського краєзнавчого
музею Любов Кравченко,
відомий поет з Вишневого
Валентин Лямічев, поет із
села Дмитрівка Володимир
Бобир, працівник районної
бібліотеки Алла Стеблюк та
інші.

На завершення творчого
вечора Людмила Горохольсь�
ка всім бажаючим підпису�
вала листівки з автографом,
поціновувачам поезії дарува�
лися книги поетів району.
Сама "винуватиця" дійства
під  оплески слухачів отри�
мала цілі оберемки свіжих
квітів.

Євген Пікуль

В середині лютого 2009 р. до редакції газети "Боярка�Інформ" надійшов лист від Сидоренко Л.П., яка

мешкає у м. Боярка по вул. Київська,1. Оскільки лист адресований Боярському міському голові, то ми його і

передали Т.Г. Добрівському. І ось отримали відповідь. Друкуємо і сам лист, і відповідь на нього.

Хочу подякувати за
лист. Освітленню вулиць
ми приділяємо велику
увагу. Затверджено про�
граму з вуличного освітлен�
ня, на більшій частині
вулиць роботу  вже зробле�
но:  Шевченка, мікрорайон
ринку, Франка, Зелена,
Самійленка та ряд інших,
які  включено в план ро�
боти.

Стосовно ремонту доріг.
Поки що це питання карди�
нально вирішити неможли�
во. Зараз займаємось
питанням каналізування, а
потім перейдемо до доріг.
123 км. доріг. У нас на їх
ремонт —  1 млн. грн. Не
тільки у нас, а й по всій
Україні питання ремонту
доріг не вирішується. Після
зими дороги потребують
ремонту, і ми це знаємо,
але коштів вистачить для
того, щоб "полатати" лише
центральні дороги міста.
Дякуємо за турботу. 

Т.Г. Добрівський

ВідповідьБІ писали
Ви нам

ССВВЯЯТТОО  ТТЕЕААТТРРУУ
життя

КультурнеБІ
"Душі моєї джерело"

Ансамбль "Алегро" вхо�
дить до сузір'я зразкових
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
району. Разом зі своїм керів�
ником Оленою Дзюбою
ансамбль побував в багатьох
країнах світу: Австрії, Сло�
венії, Італії, Чехії, Бельгії,
Франції. І ось днями надій�
шов офіційний лист�запро�
шення на Лондонський
фестиваль мистецтв, який
незабаром відбудеться.

Приємно усвідомити, що
наші талановиті діти, а їх у
складі ансамблю 27, пред�
ставлять в Європі пісенну
культуру України.

Євген Пікуль

ЛЛ ОО НН ДД ОО НН   ЧЧ ЕЕ КК АА ЄЄ
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"ВЕСЕЛІ РИТМИ"
Під такою назвою 29

березня 2009 року в  Бояр�
ському Будинку культури
відбувся концерт, присвяче�
ний Дню сміху. На святі дійс�
но було дуже весело —
запальні ритми, танцюваль�
на музика, дотепні жарти.
Відкрив концерт  ансамбль

барабанщиць "Експресія"
(керівник — Клименко І.І.)
Дівчата показали свої старі
та нові композиції, і, як зав�
жди, вразили глядачів висо�
кою майстерністю виконан�
ня. Підхопив музичну хви�
лю  вокально�інструмен�
тальний ансамбль "Таліс�
ман"(керівник — Клименко
І.І.), учасниці якого вико�
нали відомі та улюблені
всіма вітчизняні та світові

хіти. Продовжили концерт�
ну програму вихованці літе�
ратурно�художньої студії
"Слово" (керівник — Сєчко�
ва І.А.) виступом "Віночок
гуморесок" та ансамбль
"Зоряночка" (керівник —
Медведченко В.М.), який
закінчив гумористичну час�

тину піснею "Радій!". На�
останок на сцену знову вий�
шли дівчата з ВІА "Талісман"
з низкою бадьорих ритміч�
них пісень. Присутні в залі
діти, їхні батьки та молодь
залишилися задоволені весе�
лим святом і пішли додому
вдячні артистам за подарова�
ний гарний настрій.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

Екватор відкритого
чемпіонату Києво�Свято�
шинського району припав
саме на останню неділю
березня. Якими ж резуль�
татами зустріли його
наші волейболісти?

Той день, який пройшов
під прапором Боярських
"Ветеранів", порадував
шанувальників волейболу
враженнями просто таки
незабутніми! Гостра і напру�
жена гра, шаленство вболі�
вальників, складні комбіна�
ції і... прикрі несподіванки,
коли, здавалося б, у на сто
відсотків результативній
ситуації м'яч, раптом змі�
нивши траєкторію, прино�
сив чергове очко на користь
команди суперників. Особ�
ливо гостро пройшла зустріч
боярських ветеранів з кия�
нами (командою Національ�
ного педагогічного універси�
тету імені Драгоманова).
Здавалося, що сама фортуна
до останньої хвилини сумні�
валася, кому віддати свою

прихильність... Та все ж
таки ніщо не змогло вирвати
прапор першості з рук
команди "Ветеранів". А
загальна картина ігор, зігра�
них на майданчику ДЮСШ,
така: "Софіївка" — "Газови�
ки" — 2:0; "Ветерани" —
команда НПУ — 2:0;
"Спортклас" — "Газовики"
— 0:2; "Софіївка" — "НПУ
— 2:0; "Спортклас" —
"Ветерани" — 0:2; НПУ —
команда ДЮСШ —
2:0; ДЮСШ — "Спорт�
клас" — 2:0.

Як вважає суддя Міжна�
родної категорії, голова
Арбітражної комісії Київ�
ської області, член Арбі�
тражної комісії України
Юрій Миколайович Акопов,
на сьогодні є всі підстави
сподіватися, що долю призо�
вих місць чемпіонату будуть
вирішувати саме боярські
команди — "Ветерани" та
"Молодіжка".

— На даний момент, —
говорить Юрій Миколайо�
вич, — без жодної поразки

йде лише одна команда —
боярські "Ветерани". За
ними, з однією поразкою —
боярська "Молодіжка".

Також Юрій Акопов від�
значив, що суттєво зріс
рівень майстерності всіх
команд — учасниць чемпіо�
нату. Наслідком чого є над�
звичайно цікаві й захо�
плюючі ігри та зростання
цікавості до волейболу.
Інакше чим пояснити той
факт, що велика кількість
нових команд вже виявила
бажання приєднатися до
чемпіонату або взяти участь
у чемпіонаті наступному. 

А закінчив нашу розмову
пан Акопов такими словами:

— Особисто хочу подяку�
вати нашій міській газеті.
Адже впродовж чемпіонату
"Боярка�Інформ" активно
висвітлює на своїх шпальтах
волейбольні події, чим, звіс�
но, популяризує цю надзви�
чайну цікаву гру і здоровий
спосіб життя взагалі. Безу�
мовно, що волейбол міцно й
органічно прижився в Бояр�
ці. А тому кількість бажаю�
чих взяти участь у волей�
больних турнірах буде ста�
більно зростати. Вважаю,
що в цьому неабияка заслуга
і нашої газети "Боярка�Ін�
форм". 

МИСТЕЦЬКА ВІТАЛЬНЯ "ОБЕРЕГУ" 
З 19 по 31 березня 2009

року в Києво�Святошинсько�
му районному центрі творчос�
ті молоді "Оберіг" проходила
районна виставка�конкурс
декоративно�ужиткового
мистецтва, в якій взяли
участь понад 160 дітей з 25
навчальних закладів нашого
району. Конкурсанти пода�
вали роботи в таких номіна�
ціях: вишивка, в’язані виро�
би, швейні вироби та вироби
з бісеру. Виставкові зали
"Оберегу" вмістили близько
150 робіт. Для оцінювання
дитячих робіт були запроше�
ні Знова Ніна Михайлівна
— майстер з декоративно�
прикладного мистецтва, ке�
рівник зразкової студії деко�
ративно�ужиткового мис�

тецтва; Корнілова Ніна Ана�
толіївна — народна май�
стриня з декоративно�ужит�
кового мистецтва та Сидо�
ренко Тетяна Данилівна —
вишивальниця, фондовий
працівник Українського
центру народної творчості
"Музей І.Гончара". 

Найбільшу кількість
робіт мала номінація "ви�
шивка", яка налічувала де�
кілька технік: художня ви�
шивка (гладь), вишивка
хрестиком, вишивка стріч�
ками, вишивка бісером.  Се�
ред вишитих робіт найбіль�
ше вразив "Рушник єднан�
ня", представлений гуртком
"Мальви" Вишнівської шко�
ли № 3. Робота над рушни�
ком кипіла півроку і об’єдна�
ла близько 100 людей: були
задіяні учні та вчителі
школи, випускники, жителі
м. Вишневе та, звичайно ж,
вихованці гуртка "Мальви"
на чолі з керівником Вигів�
ською Катериною Вікторів�
ною. Цю роботу готували до
195 річниці від дня народ�
ження Т.Г. Шевченка. Уні�
кальність рушника в тому,
що він має старовинні орна�
менти, характерні 24 облас�
тям України та Республіці
Крим, а також вишиті слова

безсмертного Кобзаря
"Об’єднаймося ж, брати
мої!". Рушник, який отри�
мав диплом та подяку за збе�
реження, популяризацію та
шану українських традицій,
зберігатиметься в спільному
музеї м. Вишневе та Вишнів�
ської школи № 3. 

Взагалі, серед вишивки
дипломами І ступеня було
відзначено безліч робіт:
гран�прі отримала Шпак
Світлана, вихованка студії
"Художня вишивка"(ЦТМ
"Оберіг"), перші місця в різ�
них вікових категоріях роз�
ділили Давидовська Ліліана
(ЦТМ "Оберіг" на базі Гат�
нянської ЗОШ), Доценко
Марина (ЦТМ "Оберіг"),
Топоровська Анастасія
(Києво�Святошинська ра�
йонна класична гімназія),
Коломієць Ірина (Хотів�
ський НВК), Явон Вікторія
(Вишнівський центр творчо�
сті дітей та юнацтва), Чирва
Оксана (ЦТМ "Оберіг"),
Свинаренко Аліна (ЦТМ
"Оберіг" на базі Юрівської
ЗОШ), Чорна Анна
(ВЦТДЮ). 

Також багато робіт було
представлено в номінаціях
"вироби з бісеру" та "вишив�
ка бісером". Найбільша кіль�

кість робіт в цій номінації
була представлена студією
"Рукоділля", керівник При�
ходько Олена Володимирів�
на (ЦТМ "Оберіг").  Най�
кращою серед вишивки бісе�
ром виявилась робота Бон�
даренко Дар’ї, учениці
Боярської школи № 5. Щодо
виробів з бісеру, дипломів І�
го ступеня, знову ж таки,
неймовірна кількість. Серед
наймолодших перше місце
розділили Винокур Марія та
Шульженко Ганна (ЦТМ
"Оберіг"); в другій віковій
категорії — Чирва Оксана та
Шульженко Ірина (ЦТМ
"Оберіг"); серед старших
перше місце посіла Безус
Наталія, учениця Білого�
родської школи № 1. 

Багато достойних робіт
було представлено і в номі�
нації "в’язання гачком".
Гран�прі за  набір зі скатер�
тини та шести серветок
отримала Шульженко Ірина
(ЦТМ "Оберіг"); перше
місце в різних вікових кате�
горіях розділили Гладун
Аліса (ВЦТДЮ) та Безвер�
ха Юлія (Хотівський НВК). 

Дуже цікаві роботи були
і у вихованців гуртка "Печ�
ворк" (ЦТМ "Оберіг" на
базі Музичанської ЗОШ).

Їх родзинка в тому, що, по�
перше, цим мало хто займа�
ється, а, по�друге, роботи
цікаві своєю оригінальніс�
тю та яскравими кольора�
ми: це і смішні клоуни,
зшиті з різних клаптиків, і
скатертинки з серветками
та смішні курочки�грілки
для чайників.  

Щодо швейних виробів,
то хоч їх було й не так бага�
то, та стіни виставкових зал
нагадували вітрину магази�
на, в якому можна купити
все: від піжами до вечірньої
сукні. Перше місце в цій
номінації в різних вікових
категоріях посіли Масовець
Катерина та Мотиленко
Юлія (ЦТМ "Оберіг" на базі
Музичанської ЗОШ).    

Ми знову мали змогу
переконатися, що наш
район дуже багатий на тала�
новитих дітей.  Тим, хто не
встиг відвідати виставку,
засмучуватись не варто,
адже наступна  виставка�
конкурс народних ремесел
"Скарби рідного краю" дія�
тиме вже з 13 квітня 2009
року і включатиме в себе
інші, але не менш цікаві
номінації. Запрошуємо всіх! 

Тетяна Скочко

життя
КультурнеБІ

ВВ ОО ЛЛ ЕЕ ЙЙ ББ ОО ЛЛ ::   ЕЕ КК ВВ АА ТТ ОО РР АА
ЧЧ ЕЕ ММ ПП ІІ ОО НН АА ТТ УУ   ДД ОО СС ЯЯ ГГ НН УУ ТТ ОО !!

БІ хроніка
Спортивна
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БІ хроніка
Спортивна

Вже залишаючи май�
данчик, краєм вуха ловлю
ображену репліку з боку ще
однієї Боярської команди:
"Весь час — про "Молодіж�
ку" та "Ветеранів"... А нас
наче й не існує..." Ця реплі�
ка змусила мене повернути�
ся до тренерської, щоб зада�
ти Юрію Миколайовичу
Акопову ще одне запитання:

— А що ви можете сказа�
ти про ще одну Боярську
команду — "Газовиків"?

Юрій Миколайович за�
мислюється лише на хви�
линку:

— Ви знаєте, що стосу�
ється команди "Газовиків",
то це — надзвичайно сильна
команда. Лише один факт:
ця команда — чемпіон
України серед газовиків.
Зрозуміло, що в цій команді
— надзвичайно багато гар�
них досвідчених гравців. Та
саме це і... підвело команду,
позначившись на її участі в
цьому чемпіонаті. "Газови�
ки" — це єдина команда,
яка грає виключно своїм
складом. Тоді як інші
команди запросили легіоне�
рів. (Нагадаємо, що згідно
правил чемпіонату, кожна
команда має право заявити
два легіонера. Але на май�
данчику весь час знаходить�
ся лише один легіонер).
Завдяки цьому рівень май�
стерності інших команд
значно зріс, а "Газовики"
залишилися на своєму рівні.
Тому хлопцям надзвичайно
непросто боротися. Та при

цьому вони показують
досить непоганий рівень і
свою майстерність, будучи
серйозним супротивником
навіть для фаворитів.  

Втім, про "Молодіжку"
ми просто не можемо не зга�
дати. Адже того дня хлопці
здобули "на виїзді" у Хотові
дві блискучі перемоги:
Боярська "Молодіжка" —
Музичі — 2:0 та "Молодіж�
ка" — команда Глевахи —
2:1.   

Що ж до інших матчів,
які відбулися того дня в
Хотові, то на І майданчику
маємо таку картину: Музичі
— Хотів — 1:2; Вишневе —
Дмитрівка — 2:1; Лісники
— Хотів — 0:2; Дмитрівка
— Музичі — 2:0. На ІІ май�
данчику картина слідуюча:
Гатне — Глеваха — 0:2;
Вишневе — Чайка — 0:2;
Дмитрівка — Лісники —
2:0.

І ще одним порадувала
шанувальників волейболу
остання неділя березня:
настирністю юних. Звісно,
ігри "найменших" команд
— "Спорткласу" та команди
ДЮСШ — не відзначалися
складністю комбінацій та
блискавичною зміною
рахунку. Але навіть проти
більш майстерних дорослих
суперників юні волейболіс�
ти виходили без страху й
боролися до останнього.
Мабуть, саме цьому варто у
них повчитися всім нам.

Радислав Кокодзей

Мабуть, мало кому із
читачів відомо, що у м.
Вишневе Києво�Святошин�
ського району проживає
легкоатлет, чемпіон Європи
з метання диску, член моло�
діжної збірної України,
двадцятирічний спортсмен
Іван Гришин.

З 14 по 15 березня 2009
року у іспанському місті
Лос�Реальджесі, що на
острові Тенерифе, проходив

Чемпіонат Європи з легко�
атлетичних змагань. 300
молодих спортсменів з різ�
них країн боролися за наго�
роди. Наш земляк, майстер
спорту міжнародного класу
Іван Гришин, здобув для
України Золоту медаль, мет�
нувши диск на 62 м. 33 см.
Вітаємо спортсмена�земля�
ка і бажаємо нових перемог.

Євген Пікуль

ТТ РР ИИ   ОО РР ББ ІІ ТТ ИИ   ПП ЛЛ АА НН ЕЕ ТТ ИИ   "" ФФ УУ ТТ ББ ОО ЛЛ ""

І це впевнено довів
останній тиждень берез�
ня. Тому що приніс фут�
больні цікавинки як для
прихильників районних
футбольних змагань, так
і для шанувальників фут�
болу міського...

Спочатку про рівень ра�
йонного чемпіонату з футза�
лу... Приготувалися? Не чую
оплесків: Боярка стала Чем�
піоном Києво�Святошинсь�
кого району з футзалу!

Взагалі у районному чем�
піонаті з футзалу взяли
участь 20 команд. Та от що
цікаво: до півфіналу дійшли
аж три Боярські команди —
"Динамо" (команда райвід�
ділу міліції), "Фанат" і ФК
Боярка! А в четвірці фіналі�
стів Боярці дісталася рівно
половина путівок.

У півфіналі спортивна
боротьба звела команди ФК
Боярка та "Динамо". Як не
старалися динамівці, а ФК
Боярка таки перемогла. Чим
завдала бойовому духу дина�
мівців величезної шкоди. Як
наслідок — програш дина�
мівців і команді Гатного...

А ФК Боярка продовжи�
ла боротьбу за І місце. У
напруженому поєдинку з
командою ФК Чабани бояр�
чани змогли досягти перева�
ги лише в один гол, та все ж
таки золото вибороли! Раху�
нок матчу — 2:1 на користь
Боярки. Крім того, гравець
цієї команди — Віктор Гай�
дученко — визнаний кра�
щим гравцем районного
чемпіонату з футзалу.

Це — вісті з футбольних
майданчиків чемпіонату до�
рослого. Але ж, як відомо,
футбол — гра народна, а
тому молодь також не пасе
задніх.

Вже остаточно відомо,
що фінал районного чемпіо�
нату з футзалу серед юнаків
(1992 року народження)
також буде Боярським! Та
спочатку нагадаємо, що пів�
фінали складаються з двох
матчів: команди грають між
собою двічі. Перший півфі�
нальний матч — "Стара
Боярка" — "Рома" Княжи�
чі — був драматичним у
своєму підсумку: 7:1 на
користь "Старої Боярки",
чим, начебто, гарантувала
собі вихід у фінал. Та у дру�

гому, надзвичайно напруже�
ному і нервовому, матчі
"Стара Боярка"... програла з
рахунком 5:1. 

В другій парі — "Лотто"
(Боярка) — "Білгород"
(Білогородка) — перший
матч був нічийним: 5:5. А в
другому матчі боярчани таки
"дотиснули" своїх гостей:
рахунок 6:1. 

Фінали відбудуться 12
квітня. Та чемпіонство таки
буде Боярським. Адже у
фіналі — дві Боярські
команди: "Лотто" і "Стара
Боярка", які і розіграють
чемпіонський титул. За
"бронзу", скоріше за все,
змагатимуться "Білгород" та
"Рома" з Княжичів. Деталь�
ніше про це — у наступному
номері. 

І, нарешті, міський
юнацький чемпіонат з фут�
залу. Він також підтвердив
тезу про те, що друге ім’я
Боярського футболу — Сен�
сація! Без неї і тут не обій�
шлося...

Фаворит міського чем�
піонату — добре відомий
вам "Дропікс" — у півфіналі
зустрівся з скромним "серед�
нячком" "Стортингом". У цій
грі хлопці зі "Стортингу"
нарешті показали свій
характер, проявивши прин�
ципову непоступливість.
Результатом якої стала...
нічия з рахунком 4:4! А в
серії післяматчевих пенальті
фортуна широко посміхну�
лася гімназистам. Як ре�
зультат — "Стортинг" у
фіналі!

Друга півфінальна пара
— минулорічний чемпіон
"Інтер" і "Титан". Цей матч
завершився важкою перемо�
гою "Інтера" з рахунком
2:1... Та вже відомо, що
чемпіонське "золото" таки
залишиться у гімназії. Адже
і "Інтер", і "Стортинг" —
команди гімназійні...

Втім, не лише прогрес гім�
назійного футболу показали
зіграні матчі... Адже небайду�
жі до спорту (зокрема —
футболу) люди беруть на себе
організаційне забезпечення
проведення турнірів та чем�
піонатів. А безпосередньо на
полі кожна команда показує
лише той рівень, який може
показати, і не більше... Тому,

мабуть, іншим школам теж
варто звернути увагу на спор�
тивне (зокрема — футболь�
не) життя їхніх учнів. Бо
якось цікаво виходить: тради�
ційно "футбольні" школи
(ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ
№2) пасуть задніх, а "біло�
ніжки"�гімназисти (які до
цього традиційно переважа�
ли лише у змаганнях інтелек�
туальних) стають "законо�
давцями" моди спортивної...
Звичайно, гімназистам —
честь і заслужена шана. А що
ж залишається іншим? Хіба
що... зробити правильні вис�
новки. Для яких вже час. Що
ж до "бронзи", то за неї тепер
змагатимуться "Дропікс"
(ЗОШ №3) та "Титан"
(ЗОШ №1). Цікаво, хто
виявиться сильнішим: істо�
рія (тобто, історична части�
на міста, яку представляє "�
Титан") чи сучасність в
образі "Дропікса"? 

А на завершення — знову
про футбол дорослий. Неза�
баром стартує чемпіонат
Києво�Святошинського ра�
йону з "великого" футболу.
Боярські команди вже поча�
ли активну підготовку до
нього. Зокрема, Софіївська
Борщагівка приймала на
своєму полі команду "Стара
Боярка". Нагадаємо, що
"Стара Боярка" — бронзо�
вий призер минулого року по
ІІІ лізі, а команда господарів
— ІІ ліги, тобто — вищого
дивізіону. І хоча результат
матчу — нічийний (3:3), та
гра показала досить непога�
ну підготовку боярчан. Адже
нічия на виїзді з більш силь�
ною командою — це досить
непоганий результат. Тому є
всі підстави сподіватися, що
цього року боярські футболіс�
ти порадують своїх вболі�
вальників більш вагомими
досягненнями на теренах
районного футболу.

Радислав Кокодзей

ЗОЛОТО ІВАНА ГРИШИНА



Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор

Іван Цушко
***

Верстка
Ольга Ніжегородцева

***
Адреса редакції: Україна, 08154,

Київська обл.,
м. Боярка,

вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 476079.

E6mail: boyarka6inform@ukr.net
***

Відповідальність за достовірність
публікацій в газеті несуть автори та

рекламодавці
***

Передрук матеріалів без письмової
згоди редакції заборонено.

Газету надруковано в друкарні
ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення

КП “ІА “Боярка-інформ”.
***

Загальний тираж 5000 прим.

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

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

БІ Реклама
Оголошення

04.04

СБ  

05.04

ВС  

06.04

ПН  

07.04

ВТ  

08.04

СР  

09.04

ЧТ  

10.04

ПТ  

11.04

СБ  

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +14° +15° +18° +8° +5° +5° +4° +7°

Температура вночі°C +5° +4° +6° +5° 0° �3° �4° �4°

Тиск 748 753 749 747 752 753 755 756

Вологість % 69 62 63 78 65 52 52 48

Вітер м/с 5 3 5 4 5 3 4 4

Зніму гараж або приміщення 

площею до 20 кв.м. в м. Боярка.

Тел.: 8�097�414�32�95;

8�063�224�48�35 Ірина, Микола

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста

й району? Вам цікаво бути у центрі подій життя

громади? Тоді вмикайте свої радіоточки і слухайте

Боярське радіо! 

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но�аналітичний тижневик "На Боярській хвилі".

Інформаційне агентство 

“Боярка'Інформ”

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

Увага!
28 квітня 2009

року у приміщенні
актової зали Бояр�
ської ЗОШ І�ІІІ 
ст. № 3 (вул. Ле�
ніна,62) відбудуть�
ся громадські слу�
хання щодо рекон�
струкції кварталу
застарілого житло�
вого фонду м. Бояр�
ка між вул. Моло�
діжна, Гоголя, Деж�
ньова, Бульварна.

Початок о 18.00

ПОСМІХНІТЬСЯ
– Тату, а це правда, що

ти воював у Афганістані?

– Так.

– І це правда, що тебе

нічим не злякаєш?

– Правда.

– Тоді подивися мій

щоденник.

***

Лікар запитує у пацієнта:

– Ви курите?

– Ні.

– Ви п’єте?

– Ні.

– То які у Вас проблеми?

– Річ в тім, що я завжди

брешу.

Після того, як боксер

ударом розірвав грушу,

підійшов до тренера й каже:

– Ну все, тепер я можу

битися з Тайсоном!!!

– Дурню, ти сам Тайсон.

***

– Твоя дружина може

коня на скаку зупинити?

– Коли вона без макіяжа,

ті самі дибки встають.

***

Декан запитує в абіту�

рієнта:

– Чому Ви вирішили

вступити в цей ВУЗ?

– Дивне питання, тату.

Відповідно до постанови

уряду України «Про пільги

чорнобильцям»:

До осіб, які проживають

у радіусі 20 кілометрів від

місця аварії, варто зверта�

тися з приставкою “фон”, у

радіусі 10 кілометрів —

“ваша світлість”, у радіусі

5 кілометрів — “ваше сія�

тельство”.

***

Терористи, які захопили

лікеро�горілчаний завод,

уже п'яту добу не можуть

сформувати власні вимоги.
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