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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

Школярі —

за чисте місто

Хочете жити

у чистому місті? 

Золота весна

Олександра Малінченка

стор. 9

"Ветеранський"

турнір має чемпіона!

стор. 11

стор. 5

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають депу�

тата Нагірняк Валентину Андріїв�

ну, Ольшанську Аллу Іванівну,

спеціаліста І категорії з питань

РАЦС, Дехтяренко Ольгу Євгенів�

ну, інспектора житлового фонду

КП БГВУЖКГ, ювілярів Боярсь�

кої організації інвалідів війни та

Збройних Сил Білокінь Тамару

Олексіївну, Новіцького Івана

Олександровича, Фурсова Анато�

лія Лукича з Днем народження.

Бажаємо Вам здоров'я, миру і

злагоди у домі, тепла і затишку в

сім'ї, мудрості та виваженості у

справах. Нехай доля буде при�

хильною до Вас, даруючи радість

життя, незрадливу удачу.

Весняним днем, коли дерева

наливаються соками, розквітають,

набираються життєвої сили, ми

святкуємо  християнські свята —

Благовіщення Пресвятої Богоро�

диці та Вербну неділю. Свято Бла�

говіщення Пресвятої Богородиці є

вельми значимим для кожного пра�

вославного, адже добра звістка про

народження Божественної дитини,

яку приніс Пресвятій Діві Марії

Архангел Гавриїл, стала початком

відновленням союзу між небом і

землею, між Богом і людиною.

Вербна неділя — ознака при�

ходу весни, нових сподівань та

надії. Крім того, це ще один при�

від для нас замислитися бодай на

мить і оцінити свої вчинки, звер�

нутися до Господа з молитвою,

побажати всього найкращого

нашим друзям та рідним.

Вітаємо вас з цими великими

святами і сподіваюся, що кожен з

нас, коли відчує серцем і душею

чиюсь біду, обов'язково допоможе

ближньому, і зі світлими почуття�

ми зустріне свято Великодня!

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

стор. 3
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Верховна Рада України
більшістю голосів — 401
голос — прийняла Постано�
ву, відповідно до якої вибо�
ри Президента України від�
будуться 25 жовтня 2009

року.

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм2

БІ Політика

З 13 березня
2009 року Національний
банк України ввів в обіг
пам'ятну ювілейну монету
із серії "Відродження укра�
їнської державності" —
"70 років проголошення
Карпатської України"
номіналом 2 гривні. 

ХОЧЕТЕ  ЖИТИ У  ЧИСТОМУ МІСТ І?

Тему розмови, задля якої
у ЗОШ №5 минулого тижня
зібрались представники гро�
мадськості міста, керівники
навчальних та виховних зак�
ладів, депутати та члени ви�
конкому Боярської міської
ради, а також представники
районних служб, які розта�
шовані на території міста
Боярка, умовно розділили на
3 частини:

1. Поточні та перспек�
тивні плани розвитку міста
Боярка.

2. Основні завдання
місячника благоустрою міста
Боярка, що розпочався 3
березня.

3. Проблеми міста та
можливі шляхи їх вирі�
шення.

"Двомісячник благоу�
строю проходить як у нашо�
му районі, так і у нас у Бояр�
ці. Але ми повинні не тільки
у цей час, а постійно слідку�
вати за чистотою і порядком
у місті", — говорив М. Лєз�
нік — секретар Боярської
міської ради. — Прикро, що
на усіх нарадах у районі
Боярку згадують як брудне
місто. Ні адмінкомісії, ні ГО
"Боярська варта" нічого не
можуть вдіяти. За кількістю
штрафів Боярка чи не най�
перша у районі. Проте через
їх незначну величину —
ефекту мало. Мешканці без�
совісно продовжують побу�
тове сміття викидати де
заманеться, ігноруючи пра�
вила благоустрою. Майдан�
чики для сміття завалені сві�
жозрізаним гіллям, крупно�
габаритними побутовими ре�
чами. Цього не можна допу�
скати. Не знаєте що робити
зі сміттям — звоніть 40�355,
у штаб з благоустрою".

Основне завдання —
привести у порядок прилеглі
території до свого помеш�
кання, офісу тощо. Також
усім миром прибрати спільні
території і не допускати їх
засмічення у подальшому.
Для координації роботи

створено штаб із благоу�
строю, у якому постійно чер�
гують координатори. Мобі�
лізовані усі сили комуналь�
них служб, які допомагають
вивозити сміття.

За 2008 рік укладено 700
угод із приватним сектором
на вивіз сміття. Якщо у груд�
ні 2007�го вивезли 30 ма�
шин, то на сьогодні щоміся�
ця вивозиться більш як 300
машин. За словами М.Лєзні�
ка, зараз розробляється сані�
тарний план очистки міста,
яким передбачено встанов�
лення пунктів прийому вто�
ринної сировини.

Говорили про плани
розвитку. Головний архітек�
тор міськради повідомив, що
ведеться серйозна робота з
розширення меж міста
Боярка, які не поновлюва�
лись із 1967р. Вже отримані
необхідні погодження із сусі�
дами. У ІІ кварталі заплано�
вано погодження з облрадою
та затвердження Верховною
Радою України.

У межах генерального
плану розробляються де�
тальні плани реконструкції
південно�західної частини
міста. Існуючі там коридори
газопроводу передбачається
використати під промисло�
ве, житлове будівництво.

Розробляється проект ре�
конструкції парку Шевченка
із низкою об'єктів соціальної
інфраструктури та школи
мистецтв по вул. Леніна, де
буде музична школа, балет�
на, хорова студії та студія
образотворчого мистецтва, з
урахуванням пропозицій
громади, озвучених на гро�
мадських слуханнях.

Продовжуються проектні
роботи житлових будинків
по вул. 40 Жовтня, 53,
вул.Сєдова, 58. Реконструю�
ють також парк Перемоги.
Для цього землі під бувшим
заводом "Іскра" планують
використати під громадську
забудову, адміністративні
будівлі тощо.

У планах розвантажити
вулиці Боярки від транс�
портних потоків. Для цього
має бути збудована кільцева
дорога і кілька транспортних
розв'язок. По вул. Б.Хмель�
ницького незабаром "ходи�
тиме" ще один транспортний
маршрут для боярчан. З
метою поліпшення сполу�
чення розглядається три
пропозиції побудови шляхо�
проводу через залізничне
полотно: зі сторони Петрів�
ського, Тарасівки та Білого�
родки.

Можлива промислова
зона розташується ближче
до с. Петрівського. Проте,
перевагу надаватимуть тим
видам виробництва, які
матимуть енергозберігаючі,
природоохоронні технології.

Планів багато, найпер�
ше — необхідно серйозно
реконструювати комунальну
сферу міста. На часі рекон�
струкція очисних споруд та
побудова каналізаційної
мережі у історичній частині
міста Боярка.

Про це говорили прак�
тично всі виступаючі, у тому
числі й заступник головного
санітарного лікаря Києво�
Святошинського району
А.Авдєєв, який виступав
досить критично. Він казав,
що вже 3 генплани розбудо�
ви міста затверджував за час
свого професійного життя,
проте жоден до кінця так і не
довели. Проте, боярчани з
місць і з трибуни заперечува�
ли критику керівника район�
ної санітарної служби. Це
означає, що люди бачать і
розуміють реальну роботу,
беруть у ній участь, тому й
вірять, що усе заплановане
поступово вирішиться.

Слова людей підтвердив
В.Шульга — заступник
Боярського міського голови:
"У 2004 р. наш бюджет
сягав близько 9 млн. грн.,
2006 — майже 12 млн. грн.,
2007 — близько 22 млн.

грн., 2008 — більше 26�ти
млн. грн. Погашено боргів
8,5 млн. грн. Ось реальний
показник роботи влади.
Вперше в минулому році на
соціальну сферу витрачено
більше 1 млн. грн. І про це я
можу говорити з гордістю".

— Ми усе бачимо, бо такі
ж мешканці міста, як і реш�
та, — говорив В. Шульга. —
Де треба дорогу відремонту�
вати, де каналізацію чи
водогін. На усе це потрібні
ресурси, і немалі. Ще бачи�
мо, як будівельне сміття
викидають, пляшки і недо�
палки, як сипляться прок�
льони у спину ГО "Боярська
варта", які привчають людей
до порядку — не смітити! На
своїх професійних, особи�
стих стосунках намагаємось
кожну копійку втягнути
сюди, у Боярку, вирішити
проблеми комплексно.

Відтак, закладаємо фун�
дамент міцного міста, де
благоустрій — завдання
номер 1. Але без залучення
інвестицій у нас немає май�
бутнього. Приємно, що про�
буджується свідомість у
окремих підприємців, які
пропонують прокласти тро�
туарну плитку, самостійно
провести благоустрій своєї
території. Так має бути. Ми
тут живемо і ніхто нам нічо�
го, окрім нас, не зробить.
Тому короткострокові і дов�
гострокові плани поступово
втілюються у життя.

Усім нам варто навчитися
не лише критикувати, але й
разом працювати: міські і
районні служби, які створені
для обслуговування грома�
дян міста, а не навпаки. А
трьом структурам району —
санепідемстанції, районній
лікарні та відділу внутрішніх
справ, розташованих у місті,
потрібно більше долучатись
до проблем міста і їх вирі�
шення.

Наталя Ключник

БІ міста
Благоустрій

Верховна Рада Украї�
ни вирішила, що 90�річчя
комсомолу в Україні буде
відзначатися на державно�
му рівні.

За цю Постанову, яку
підготували народні депута�
ти Петро Симоненко та
Євген Царьков, проголо�
сував 251 народний
депутат...

Заборгованість із
заробітної плати в Україні з
лютого по березень цього
року зросла на 107,8 млн.
грн. і на 1 березня 2009
року складає 1643,2
млн.грн. — повідомляє
Державний комітет стати�
стики України. Найбільша
заборгованість — в Києві.
На другому та третьому міс�
цях — Харківська та

Донецька області.

Верховна Рада України
прийняла у цілому законо�
проект № 4202 "Про вне�
сення змін до Закону Укра�
їни про ставки акцизного
збору на тютюнові вироби.
"За" проголосували 241
народний депутат. Згідно
статистики в Україні біль�
ше 50% чоловіків і 30%
жінок — курять. Із них
кожен третій вмирає від
хвороб, пов'язаних з курін�

ням.

Центральна вибор�
ча комісія розпочала підго�
товку до проведення вибор�
чого процесу. 

Про це повідомила у вів�
торок заступник голови
ЦВК Жанна Усенко�Чорна
на прес�конференції з при�
воду передачі ОБСЄ Центр�
виборчкому комп'ютерної
техніки для органів держав�
ного реєстру України, пові�

домляє УНІАН.

Підготував Євген Пікуль
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БІ тижня
Акценти

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 7�А класу цього
тижня зібрали і передали на

лікування Романа 200 грн.;
учні 5�Б класу цього

тижня зібрали і передали на
лікування Романа 100 грн.;

Велика подяка за допомогу
Церкві "Навколо Хреста", від
якої надійшло 1000 грн., "моло�
діжному крилу" БЮТ — на�
дійшло 430 грн, Муравйовій
М.М. — 100 грн.

Минулого тижня на осо�
бовий рахунок Левченко
Людмили Євгенівни (мате�
ріальна допомога на лікуван�
ня Романа) надійшли кошти
в сумі 200 грн.

Станом на 7 квітня 2009
р. на лікування Романа всьо�
го зібрано 11395 грн.

БІ дитині!
Допоможіть

МАРШЕМ МИРУ

ШИРОКИМИ АЛЕЯМИ
В парку Перемоги вже

цілий тиждень проходять
роботи з облаштування
пішохідних доріжок. Викла�
даються бордюри, а самі
доріжки засипаються відсі�
вом. Вирублено дерева, які
заражені омелою, сухостій,
та зрізано сухе гілля. А 10
квітня відбудеться наса�
дження молодих дерев. На
цей захід запрошуються всі
охочі. Адже це здорово,
йдучи повз парк, бачити
дерево, яке сам колись поса�
див! Недаремно ж кажуть,
що власноруч посадити хоча
б одне дерево повинна
кожна людина за своє

життя.
Отже, впорядковані,

широкі, зелені алеї чекають
гостей — делегації, які йти�
муть маршем Миру.

Марина Смірнова

7 квітня у приміщенні
Боярської міської ради від�
булась нарада з підприємця�
ми, торговельні заклади
яких розташовані по вул.
Садовій та на площі Леніна.
Серед питань, що обговорю�
валися — обов'язкове вста�
новлення урн та контейне�
рів для сміття біля торгових
закладів і магазинів та виз�
начення території, яку кож�
ному з підприємців потрібно
прибирати.

Адже згідно "Правил

благоустрою", затвердже�
них Боярською міською
радою, територією, яку пот�
рібно прибирати, є та, що
розташована навколо торго�
вельного закладу, врахо�
вуючи тротуар і частину
проїжджої дороги. Підпри�
ємці також були попередже�
ні, що територія повинна
прибиратися не лише в дні
проведення двомісячника, а
протягом усього року.

Марина Смірнова 

НН АА РР АА ДД АА   ЗЗ   ПП ІІ ДД ПП РР ИИ ЄЄ ММ ЦЦ ЯЯ ММ ИИ

Взявши на "озброєння"
рукавички, граблі, поліети�
ленові пакети для сміття,
працівники виконкому
Боярської міської ради вий�
шли минулого понеділка в
парк Перемоги. Аби внести

свій вклад в благородну
справу — наведення поряд�
ку й чистоти на прилеглій до
міськради території.

Збирали та спалювали
минулорічне листя, мели
доріжки. День був напрочуд
теплим, погожим. Працю�
валося весело, легко, охоче.
Все необхідне приладдя —
під руками.

Депутат Боярської місь�
кої ради О.В. Кликов, який
є головою ГО “Український
соціалістичний рух”, прид�
бав 75 поліетиленових
пакетів для сміття, які були
вкрай потрібні.

Марина Смірнова 

ПП ОО НН ЕЕ ДД ІІ ЛЛ ОО КК   ——   ДД ЕЕ НН ЬЬ   НН ЕЕ   ВВ АА ЖЖ КК ИИ ЙЙ

У Гамбурзі, в сім'ї бан�
кіра, в 1809 році народив�
ся композитор Фелікс
Мендельсон. Свій відомий
весільний марш молодий
композитор написав в 17
років. Ось вже більше 200
років він звучить для моло�
дят під час реєстрації

їхнього шлюбу.

ТТ РР ОО ЯЯ НН ДД ИИ   ДД ІІ ТТ ЯЯ ММ

— Красиво, коли багато
квітів! — зауважила якось
гарненька дівчинка з дитя�
чого садка №3. До побажан�
ня не залишились байдужи�
ми. 3 та 6 квітня на території
дитячого садка було виса�
джено 300 кущів троянд.
Троянди — улюблена квітка
українців. Її дбайливо виро�
щували під вікнами домівок,
вишивали на сорочках та
рушниках. Тож, незабаром
квітуче море троянд вкриє
подвір'я садка. Завідуюча
ДНЗ №3 Л.І. Дуднікова
щиро дякує усім батькам,
які надають допомогу.

— Наш дитячий садок
повністю укомплектований,
але батьки бажають, щоб
їхні діти відвідували саме
цей заклад. Грошей або
матеріальних внесків ми не
приймаємо, а от від посиль�
ної допомоги не відмовляє�
мось. Невдовзі ми будемо
мати змогу милуватись роз�
кішними трояндами — цим
ми завдячуємо М.М. Погорі�

лому, та В.В. Бушко. О.П.
Циндоргоз подбав про
ремонт сходів. Меблі у
нашому садочку теж нові —
це внесок О.В.Коровчука,
та А.П. Климчука. Не від�
мовляє в допомозі О.П.
Борецький, голова районно�
го товариства у справах
захисту прав споживача.
Нещодавно ми придбали
цифрову фото�рамку. Тепер
батьки, які приводять дітей
в садок, можуть милуватися
портретами своїх чад. Про�
фінансувала це надбання
В.В. Ходунова (1500 грн).
Завдяки такому відпові�
дальному ставленню батьків
садок забезпечений усім, у
чому виникає потреба, —
розповідає Любов Іванівна.

А батьки, в свою чергу,
вдячні всім працівникам
дитячого закладу за той
затишок, що панує в садку і
привабливий інтер'єр, ство�
рений дбайливими руками
працівників. У садку діти
знаходяться чи не більше
часу, аніж вдома, тож нія�
ких грошей не шкода, щоб
їм було комфортно.

Ганна Бєлобородова

Підготував Євген Пікуль

Природа пам'яті ще
недостатньо вивчена вчени�
ми — натомість відомо, що і
як погіршує нашу пам'ять.

1. Паління. Негативно
діє на нервову систему
людини, і, зокрема, на робо�
ту головного мозку.

2. Недоїдання. Глюко�
за — практично чиста енер�
гія, яка так необхідна для
роботи мозку. Якщо немає
глюкози — мозок переходить
до режиму "сплячки", і, зро�
зуміло, вищі функції нерво�
вої системи теж "засинають".

3. Герпес. Є надзвичайно
серйозні форми герпесу, які
вкрай негативно діють на
функції пам'яті.

4. Пиятика. Алкоголь
корисний для нашого здо�
ров'я тільки у невеликих
кількостях. А ось зловжи�
вання алкоголем в будь�яко�
му віці може значно погір�
шити пам'ять.

5. Стреси. Щоденні
стресові ситуації також
призводять до погіршення
активності мозку, у тому
числі і до здатності будь�що
запам'ятовувати. Варто
лише відпочити — і здат�
ність знову відновлюється,
однак найбільш нервові дні
або навіть тижні забувають�
ся напрочуд швидко — ми
підсвідомо намагаємось поз�
бутись вантажу непотрібної

пам'яті.



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм4

БІ міста
Благоустрій

Таку картину мріяли
побачити ті мешканці Бояр�
ки, які всерйоз вважають,
що в усіх негараздах нашого
міста винна влада. А, зокре�
ма, у безвідповідальності тих
боярчан, котрі викидають
сміття кому де заманеться.
Що ж, мрії здійснюються! 4
квітня депутати райради
вирушили у напрямку Бояр�
ського джерела. Ні, не водич�
ки цілющої попити. З грабля�
ми та лопатами вони вийшли
прибирати за "культурно від�
почившим" населенням. А
відпочивають у нас з розма�
хом — за годину вже було 20
повних мішків сміття! Хтось
після пікніка залишив "сюр�
приз", а хтось вирішив, що
ліс — безкоштовне сміттєзва�
лище, навіть для будівельно�
го сміття. І вкотре підтверди�
лась істина — чисто не там,
де прибирають, а там, де не
смітять!

Народ наш суботники не
дуже шанує — хочеться,
щоб комунальні служби за
нами прибирали, ліси "про�
чісували". А як на це грошей
в бюджеті замало — нехай
депутати власноруч за нами
приберуть. Дочекались,
прибирають. Та чи вирі�
шить це проблему нашої
невихованості? Урн і спра�
вді не вистачає. "Чому?" —
обурюються люди!

А причина досить баналь�
на. Тому що зразу ж поруч з
урнами з'являються пакети�
ки зі сміттям з розташова�
них поблизу будинків. Кера�
мічні урни декому, мабуть,
не сподобались — їх потро�
щили. Металеві дуже сподо�
бались — їх поцупили. Ну
що ж, будемо експерименту�
вати далі! Ось, наприклад,
біля джерела буде встанов�
лено два контейнери для
сміття. Подивимось, чи
стане у лісі чистіше. Здаєть�
ся, що для декого це лише
спосіб зекономити 12 грн. на
місяць і не укладати угоди на
вивіз сміття. Я була б рада
помилятися у своєму виснов�
ку, але що інше змушує
дорослих людей проти ночі
або й вдень тягти свої клума�
ки зі сміттям у парки, ліси, а
то й при дорозі залишати?

А тоді можна в Інтернеті
полемізувати на тему "яке у
нас брудне місто, і як за це
владу покарати"! А давайте

послухаємо самих можно�
владців. Що вони хочуть
сказати з цього приводу?

— Рівень нашого без�
культур'я став таким, що
навіть комунальники не
встигають прибирати. Ми
приймаємо участь у субот�
никах не вперше, і завжди
залюбки прибираємо, роби�
мо ми це на благо нашої
землі незалежно від того,
хто до якої політичної фрак�
ції належить. Настрій чудо�
вий! — розповів В.А. Кости�
на. Секрет його прекрасного
настрою полягає ще й у тому,
що напередодні він вперше
став дідусем! Самі найкращі
побажання і щасливому
дідусю, і новонародженому
онуку Артему від депутатсь�
кого корпусу райради та
редакції нашої газети!

А ось думка голови рай�
ради Г.М. Косенка:

— Суботник — діло свя�
те, як раніше толока. Раз у
рік, до Великодня, обов'яз�
ково всі наводять лад. Ми —
не виняток. Наступної субо�
ти плануємо прибирати те�
риторію біля райради, мину�
лої суботи фракція Партії
Регіонів прибирала теж у
лісі. Коли робиш добру
справу — настрій завжди
прекрасний, але на душі
кепсько від того, що люди
так безвідповідально став�
ляться до навколишнього
середовища.

За працею та жартами
час спливав непомітно, і нев�
довзі вантажівка заповни�
лась мішками зі сміттям, а
ліс став виглядати набагато
привабливіше. Після таких
зусиль не гріх і відпочити.
Виявилось, що керуючий
справами та депутат райради
Є.А. Чемес вміє не тільки
спритно граблями орудува�
ти, а ще й смачний шашлик
готувати! Вам цікаво про що
розмовляли? Важливий за�
кон обговорювали, який
спрацьовує стовідсотково!
Посів і жнива називається.
Сієш вітер — пожнеш бурю.
Сієш добро — воно теж дасть
свої плоди. Обирай, що сія�
тимеш ти. Який врожай зби�
ратимуть наші діти? Навчи�
ти їх любити своє місто,
дбати про нього — непога�
ний депозит у майбутнє.

Ганна Бєлобородова 

ЧЧ ИИ НН ОО ВВ НН ИИ КК ІІ ВВ   ——   ДД ОО   ГГ РР АА ББ ЕЕ ЛЛ ЬЬ !!
Усі ми любимо прогуля�

тись, присісти на травичку і
послухати щебетання пта�
шок у парку, який, скажі�
мо, називається парком
Перемоги. Під час травне�
вих свят та урочистостей він
приймає місцевих жителів
та гостей міста. Влітку,
щовихідних, десятки людей
виходять в парк, щоб поні�
житись на сонці, пограти в
волейбол, чи просто спокій�
но прогулятись стежками
цієї "зеленої оази".

Проте, деякі з мешканців
нашого міста використову�
ють парк за дещо іншим
призначенням. А саме — як
смітник. Весною це стає
очевидним. В цьому можна
легко переконатись, просто
гуляючи стежками парку.

Цієї весни велика кіль�
кість людей взяла участь у
прибиранні парку. Виріза�
ються зарослі кущів, хворі

та сухі дерева. Робиться
багато для того, щоб нам з
вами було приємно і затиш�
но. Вже не кажучи про
реконструкцію.

Ось і 8 квітня парк запо�
лонили школярі. Вони
залюбки працюють, щоб у
місті було чисто. Участь у
суботнику взяли учні ЗОШ
№ 2, 3, 4, 5, а самою актив�
ною і численною виявилась
делегація від районної гім�
назії. Школярі розповіли,
що вони бажають відпочи�
вати у чистому і охайному
парку, а тому із задоволен�
ням приймають участь в
акціях з благоустрою міста.
Настрій на свіжому повітрі
прекрасний, а коли робиш
щось спільне з друзями — це
завжди весело. Тим більше,
що такі заходи мають неаби�
який виховний момент —
ті, хто прибирає, навряд чи
будуть смітити. Але всі ці
заходи можуть звестись
нанівець, якщо засмічення
парку буде продовжуватись.
Боярчани, давайте підтри�
мувати чистоту парку! Для
цього не обов'язково ходити
та збирати сміття. Хоча це
було б чудово! Достатньо
просто не смітити.

Ганна Бєлобородова

ШШ КК ОО ЛЛ ЯЯ РР ІІ   ——   ЗЗ АА   ЧЧ ИИ СС ТТ ЕЕ   ММ ІІ СС ТТ ОО БІ У світі цікавого

Загибель "Титаніка"
97 років тому, 11 квітня

1912 року, о 14.00 найбіль�
ший тогочасний пасажирсь�
кий лайнер "Титанік", який
"ходив" під британським та
американським прапорами,
з 897 членами екіпажу і
1311 пасажирами на борту
відправився Атлантичним
океаном у свій перший і
останній рейс — Саутгема�
тон�Нью�Йорк.

На четвертий день пла�
вання о 23 годині 39 хви�
лин "Титанік" зіткнувся з
дрейфуючим айсбергом і за
2 години 40 хвилин пішов
на дно, забравши життя
1504 людей. Вдалося вря�
туватися 704 особам.

У 2008 році остання па�
сажирка лайнера, яка вря�
тувалася (на той час вона
була грудним малям), Елі�
забет Глецдис — померла. 

"Чорний" список
авіакомпаній поповнила

ще одна українська
Єврокомісія внесла до

"чорного" списку авіаком�
паній ще одну українську —
"Моторсіч".

В результаті чергового
перегляду "чорного" списку
авіакомпаній, яким заборо�
нено здійснювати польоти
до країн Європейського
Союзу, Єврокомісія також
доповнила перелік шістьма
авіакомпаніями Казахста�
ну, однією — Таїланду та
всіма авіакомпаніями Рес�
публіки Бенін.

Як повідомлялося, до
сьогоднішнього дня у "чор�
ному" списку авіакомпаній
ЄС вже знаходяться три
українські компанії.

Так, 11 квітня 2008 року
Єврокомісія додала Ukraini�
an Cargo Airways до "чорно�
го списку" авіакомпаній.
"Українська авіаційна тран�
спортна компанія" є дер�
жавним підприємством Мі�
ністерства оборони і надає
послуги з вантажних пе�
ревезень літаками Іл�76,
Ан26, Ан�12 та пасажирсь�

кі — Ту�154.

Улюблена музика 
покращує імунітет

Вчені з Університету
Мериленда встановили, що
прослуховування улюбленої
музики корисне для здоров'я
серця і судин. За результата�
ми досліджень, які були
представлені на зустрічі
Американської кардіологіч�
ної асоціації у Новому Орле�
ані, стало відомо, що пози�
тивні емоції від прослухову�
вання улюбленої чи просто
веселої музики, благотвор�

но діють на судини.

Перший загін (під ко�
мандуванням майора Юрія
Свінцицького та старшого
лейтенанта Івана Порохні)
працював у парку Перемо�
ги. Хлопці задоволені: по�
літньому теплий день, свіже
повітря і можливість за нес�
кладною роботою (сухе лис�
тя та свіжозрізані гілки —
це ж дрібниця!) перекину�
тися жартами з дівчатами з
сусідніх шкіл — чого ще
треба для хлоп'ячого щастя?

Другому загону дісталася
територія ЦРЛ. Тут радості
було набагато менше. Адже
серед "знахідок" — не лише
уламки меблів, розбитий
унітаз та згорілий кінескоп
від телевізора, а й сила�си�
ленна горілчаних пляшок та
бляшанок з�під пива й вико�
ристаних наркоманами
шприців. А на додачу — ку�
пи й калюжі у закапелках
самі знаєте чого, два дохлих
щура і такий же голуб. Тому
й "аромати" відповідні. "Ми,
мабуть, тепер з тиждень не
їстимемо", — говорять ліце�
їсти Віталій Прямков, Яро�

слав Охрімов та Давид
Мануель, вибираючись з
бетонних шахт�"окопів",
завдяки яким світло потра�
пляє до вікон підвального
приміщення поліклініки... 

P.S.: Те, що юні долуча�
ються до прибирання рідно�
го міста — справа корисна і
навіть благородна. Адже са�
ме так вони навчаться лю�
бити рідну землю й власни�
ми руками творити красу.
Питання в іншому: чому на�
ші діти (адже й учні інших
навчальних закладів Бояр�
ки не залишилися осторонь,
також взявши якнайактив�
нішу участь у прибиранні)
повинні прибирати "відхо�
ди" нашого дорослого жит�
тя? І який бік отого самого
життя дорослого ми їм
демонструємо своїм власним
безкультур'ям? 

Радислав Кокодзей

ТТ РР УУ ДД ОО ВВ ИИ ЙЙ   ДД ЕЕ СС АА НН ТТ
ВВ ІІ ЙЙ СС ЬЬ КК ОО ВВ ИИ ХХ   ЛЛ ІІ ЦЦ ЕЕ ЇЇ СС ТТ ІІ ВВ

8 квітня на вулицях
Боярки з'явилися військо�
ві. Зайнявши заздалегідь
визначені рубежі, юнаки у
камуфляжі почали "за�
чистку" території...
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БІ тижня
Події

ЙЙЙЙДДДДЕЕЕЕММММОООО    ДДДДОООО    ССССВВВВІІІІДДДДООООММММООООССССТТТТІІІІ     ББББААААТТТТЬЬЬЬККККІІІІВВВВ    ЧЧЧЧЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕЗЗЗЗ    ДДДДИИИИТТТТИИИИННННУУУУ
"За кожним жителем двір�

ника не поставиш", — гово�
рив Тарас Добрівський —
Боярський міський голова на
останньому засіданні викон�
кому 7 квітня. "Зовнішній
вигляд міста — це його візи�
тівка. Бо маємо чудову істо�
рію, природу, а показати її
світові через сміття соромно". 

І дійсно: прибираємо,
вивозимо — на ранок майже
та ж картина. Як його позбу�
тись, як змінити ситуацію? 

"Свідомість людини зак�

ладається у дитинстві", —
переконана Семенова Ніна
Олександрівна — голова
ГДО "Юнісфера", яка звіту�
вала перед членами викон�
кому. За її словами дорослі
не зможуть смітити, будуть
берегти і любити своє місто,
якщо їхня дитина буде каза�
ти : "…покличу тата й брата
Притварку від бруду визво�
ляти". Про те, що малює
чисте місто, що грає у театрі
чисту краплинку, що співає
про чисту річку. А потім піде

з екологічним патрулем охо�
роняти водойму. Але від
кого? Від своїх батьків?
Виявляється, так! 

Саме на зміну свідомості
дорослих через дітей розра�
ховані основні проекти орга�
нізації "Юнісфера", які всі�
ляко підтримує Боярська
міська влада. Серед них:
просвітницька робота вчите�
лями та учнями, яка прово�
диться шляхом тренінгів,
семінарів, “круглих столів”,
видавництво книжок�роз�
мальовок з дитячими вірша�
ми про Боярку, спеціальних
брошур. Екотеатр "Крап�
линка" ставить вистави про
те, як можна і неможна ро�
бити, щоб зберегти світ нав�
коло. Екологічний патруль,
створений із учнів Боярсь�
ких шкіл, досліджує річки,
прибирає їх береги. Загін
волонтерів "Сяйво" із учнів
старших класів організував
роз'яснювальну роботу для
малюків у вигляді театраль�

них мініатюр. Діти йдуть до
батьків і показують усе, чого
їх навчили у школі і садку.

"Усі ці заходи мають ре�
зультат. Здається, діти вже
краще розуміють проблему
чистоти міста, ніж дорослі.
Бо дорослий чоловік, який
везе візок зі сміттям у водой�
му, на зауваження відпові�
дає : "А я назад не повезу!" І
ця проблема у голові, а не у
візку зі сміттям", — каже
В.І. Боженко — голова
"Центр Енерго Еко", який
багато років поспіль перей�
мається проблемами забруд�
неності водойм навколо міс�
та. Він дякував Ніні Олек�
сандрівні за роботу і стурбо�
вано розповідав членам
виконкому про те, що Бояр�
ка схожа на полігон. Бо сані�
тарна служба зазначає, що
протитуберкульозний дис�
пансер зливає відходи у
річку Притварку і це велика
проблема для мешканців. Є
інвестори, які готові прийти

у місто й допомогти із вирі�
шенням екологічних про�
блем, але треба, щоб цього
прагнули й ті, хто живе на
території — боярчани. 

Чимало доведеться чека�
ти поки пробудиться свідо�
мість людей. У спокої її ніхто
не збирається залишати, бо
місто має бути чистим. Від�
так, вивчивши досвід інших
міст�побратимів, у міській
раді збираються вже в квітні
на розгляд сесії винести про�
граму санітарної очистки
міста, у рамках якої перед�
бачається організація у місті
пунктів прийому вторинної
сировини, проведення кон�
курсів на кращий двір, сти�
мулювання мешканців за
належне утримання прилег�
лих територій у порядку та
значне збільшення штраф�
них санкцій за вивіз сміття у
невстановлені місця — до
кількох тисяч гривень тощо.

Наталя Ключник

У Вербну неділю у римо�
католицькій церкві Св.
Духа, що знаходиться по
вулиці Енгельса, 62 у м.
Боярка відбулося урочисте
освячення верби, яке зав�
жди передує Великоднім
святам! 

В урочистій процесії ,
якою правив католицький
священник о. Ромуальд,

брали участь дорослі та малі
парафіяни.

Римо�католицька церква
у м. Боярка існує вже понад
10 років, за цей час парафія
зміцніла духовно і зросла
кількісно, так, що вже люди
не вміщаються в будинку,
який 8 років тому купила
Німецька благодійна органі�
зація "Kirche in Not".

ВВ ЕЕ РР ББ НН АА   НН ЕЕ ДД ІІ ЛЛ ЯЯ

ГОСПОДАРСТВО КП БГ ВУ ЖКГ

МАЄ ПОПОВНЕННЯ

""ММООЙЙ  ААДДРРЕЕСС::  ННЕЕ  ДДООММ  ИИ  ННЕЕ  УУЛЛИИЦЦАА""  

Новий екскаватор
"Борекс�2106", незважаю�
чи на фінансові негаразди та
тендерні перепетії, все одно
отримав "прописку" у КП
БГ ВУ ЖКГ. Екскаватор "�
Борекс" був придбаний на
кошти виконавчого коміте�
ту Боярської місь�
кої ради. Обладна�
ний фронтальним
вантажним устат�
куванням у вигля�
ді ковша з щелеп�
ним захватом і
ковшом зворотної
лопати із зміщува�
ною віссю копан�
ня. З техніки, яку

планується закупити у 2009
році, цей екскаватор — пер�
ший. І домівка його — КП
БГ ВУ ЖКГ. Хочеться поба�
жати йому довгого і плідно�
го "життя".

Марина Смірнова

Зміна назви вулиці передбачає й заміну
табличок з указанням номерів будинків по
цій вулиці. Жданова, К.Маркса, Високо�
вольтна — зовсім недавно ми ще так їх нази�
вали. Сьогодні це — Молодіжна, Хрещатик,
Пестернака. Зрозуміло, що потрібно зміню�
вати таблички, що вказують на той чи
інший будинок по цій вулиці.

Адже не новина, що багато будинків
взагалі не мають ніяких розпізнавальних
знаків, і сторонній людині, погодьтесь,
дуже важко зорієнтуватись в незнайомому
місті, шукаючи потрібну адресу. А якщо це
ще й не центральна вулиця, то поблукати
доведеться довгенько. А якщо Ви
шукатимете потрібну адресу ще й
увечері, то Вам можна поспів�
чувати. 

Та найголовніше, що відсут�
ність табличок з вказанням назви
вулиці та номера будинку утруднює
роботу "швидкої допомоги", брига�
дам пожежної частини та іншим
службам. 

Це не влаштовує нікого. І від�
недавна ситуація почала змінюва�
тися на краще. Так, на кошти
Боярської міської ради нові таб�
лички тепер з'являться по вулиці
І.Франка, Шевченка, Білого�
родській, Молодіжній. Вони виго�
товлені за новітніми технологіями
шляхом прямого цифрового УФ�
друку на композитній алюмінієвій
панелі білого кольору, де буде
зображений герб і прапор Боярки.
Якість табличок задовольнить
будь�кого, ніякі чинники (зокре�
ма, сніг, дощ, сонце) не пошкод�
жують напис на них. Важливо та�
кож те, що покриття на них фар�
бою, яка темної пори доби "відби�
ває" світло від фар автомобілів, і
без зайвих зусиль можна буде про�
читати адресу. 

А от всім іншим боярчанам пропонують
замовити такі таблички за власні кошти.
Розцінки наступні: якщо тираж 500 шт. —
то 60, 70 грн./ 1 шт., якщо 1000 шт. — 57,
90грн. /1 шт., 2000 шт. — 54,80 грн. / 1
шт. Отже, ціна буде залежати від кількості
замовлень. Всі, хто хоче замовити таку
табличку, можуть звертатись в міську раду
за тел.: 40�355.

Отже, місто змінюється, стає чистішим,
гарнішим, тому вже час замінити старі
таблички на нові, сучасні, привабливі. 

Марина Смірнова
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ПОНЕДІЛОК
13 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Погода

09.40 Експерти дозвілля

10.10 Вихідні по�українськи

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.30 Український вимір

13.00 М/ф "Варавва"

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"

16.10 Індиго

16.45 Крок до зірок

17.25 Вікно в Америку

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 "Попередження"

21.00 Новини

21.25 Діловий світ

21.35 Світ спорту

21.50 Погода

21.55 Д/ф "Краповий берет" із

циклу "12 подвигів

СПЕЦНАЗА"

22.25 Далі буде...

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.15 Т/с "Циганське серце"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі —

Мауса"

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

09.00 ТСН

09.05 Т/с "Руда"

10.10 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.20 Т/с "Циганське серце"

12.05 Т/с "Єрмолови"

13.10 "М.Задорнов. Записки

втомленого романтика"

15.30 "Шість кадрів"

16.00 Т/с "Всі жінки —

відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.25 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 "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

00.45 Т/с "Маргоша"

01.50 "Документ"

02.50 Т/с "Секс і місто"

03.20 ТСН

03.45 Т/с "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

04.40 "Документ"

05.40 Українські мультфільми

ІНТЕР

06.00 Документальний проект

"Оаза золотих мумій"

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 Х/ф "Римується з

коханням"

12.00 Новини

12.10 "Місце зустрічі. І той же

ряд, і те ж місце"

13.40 Х/ф "Чудес не буває"

15.50 Х/ф "Дружина за

контрактом"

17.30 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 "Фантастичні історії.

Привиди. Загадки потойбічного

світу"

23.10 Х/ф "300 спартанців".

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�2"

11.35 Т/с "Кадети"

12.35 Т/с "Смальков.

Подвійний шантаж"

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"

15.20 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"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.15 Т/с "Щасливі разом"

22.10 Х/ф "Донька генерала".

00.40 Репортер

00.55 Спортрепортер

01.00 Погода

01.05 Служба розшуку дітей

01.10 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

02.00 Зона ночі

02.05 Невідома Україна

03.00 Зона ночі

03.05 Український Соломон,

або Українська правда і закон

03.15 Утрачені права

03.30 Магдебурзькі хроніки

03.45 Перші кроки

криміналістики

04.00 Зона ночі Культура

04.05 Репресована культура.

Незнищене товариство №1

04.45 Скарби музеїв Києва

04.55 Зона ночі

ВІВТОРОК
14 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

12.30 Український вимір

13.00 М/ф "Велика книга"

13.35 Автоакадемія

14.05 Здоров'я

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 "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 Парламентський день

01.35 Хокей. Чемпіонат світу.

Україна — Нідерланди

03.20 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими"

05.35 Ситуація

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі —

Мауса"

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 "Караоке на Майдані"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.30 Т/с "Циганське серце"

12.30 Т/с "Єрмолови"

13.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

14.30 Т/с "Район Мелроуз"

15.40 "Шість кадрів"

16.05 Т/с "Всі жінки —

відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.25 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 "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

00.45 Т/с "Маргоша"

01.50 "Документ"

02.50 Т/с "Секс і місто"

03.25 Т/с "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

04.20 "Документ"

05.20 Т/с "Район Мелроуз"

ІНТЕР

06.1006.00 "Вирішальні битви.

Фермопіли"

06.30 "Вирішальні битви.

Марафон"

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". Яйця.

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії"

15.00 Т/с "Павутиння"

16.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2"

17.00 "Судові справи"

17.50 Новини

18.00 "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 Документальний проект

"П'ять смертей академіка

Корольова"

23.20 Х/ф "Троя".

02.20 "Подробиці"

02.50 "Вирішальні битви.

Фермопіли"

03.10 "Вирішальні битви.

Марафон"

03.40 Телевізійна служба

розшуку дітей

03.45 Т/с " Лас�Вегас"

04.25 Х/ф "Троя"

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Репортер

14.05 М/с "Веселі мелодії"

14.20 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"

21.10 Т/с "Щасливі разом"

22.10 Х/ф "Побачення з

зіркою"

00.20 Репортер

00.35 Спортрепортер

00.40 Погода

00.45 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.30 Зона ночі

01.35 Невідома Україна

02.30 Зона ночі

02.35 Невідома Україна

03.30 Зона ночі

03.35 Бий, хто цнотливий

03.50 Я милостю Божою пан

Возний

04.15 Середньовіччя

починається о 18

04.30 Зона ночі Культура

04.35 Третя влада

05.20 Видряпатися на попа

05.35 Зона ночі Культура

05.40 Писанки

06.00 Зона ночі

СЕРЕДА
15 квітня

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

12.30 Український вимір

13.00 Служба розшуку дітей

13.15 Фольк�music

14.15 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

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Хокей. Чемпіонат світу.

Україна — Польща

03.20 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими"

04.20 Точка зору

04.50 Життя триває...

05.35 Ситуація

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі —

Мауса"

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.30 Т/с "Циганське серце"

12.25 Т/с "Єрмолови"

13.25 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

14.25 Т/с "Район Мелроуз"

15.35 "Шість кадрів"

16.05 Т/с "Всі жінки —

відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.25 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 "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

00.45 Т/с "Маргоша"

01.50 "Документ"

02.50 Т/с "Секс і місто"

03.25 Т/с "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

04.20 "Документ"

05.20 Т/с "Район Мелроуз"

ІНТЕР

06.10 Д06.00 "Вирішальні

битви. Атілла�варвар"

06.30 "Вирішальні битви.

Народження Римської Імперії"

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". Дріжджі

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії"

15.00 Т/с "Павутиння"

16.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2"

17.00 "Судові справи"

17.50 Новини

18.00 "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 Документальний проект

"Алла Пугачова. Чоловіки її

величності"

23.20 Х/ф "Монгол".

01.40 "Подробиці"

02.10 "Вирішальні битви.

Атілла Варвар"

02.30 "Вирішальні битви.

Народження Римської Імперії"

02.50 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.55 Т/с " Лас�Вегас"

03.35 Х/ф "Монгол"

05.20 "Картата потата"

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 "Побачення з

зіркою"

11.00 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "Смальков.

Подвійний шантаж"

12.55 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.55 М/с "Бетмен"

14.10 М/с "Підлітки�титани"

14.40 Teen Time

14.45 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"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.15 Т/с "Щасливі разом"

22.10 Х/ф "Вищий бал".

00.20 Репортер

00.35 Спортрепортер

00.40 Погода

00.45 Служба розшуку дітей

00.50 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.35 Зона ночі

01.40 Невідома Україна

02.35 Зона ночі

02.40 Хто гоїв рани козакам?

02.55 Рідні стіни

03.10 Університети милосердя

03.25 Він врятував нас від

чуми

03.40 Зона ночі Культура

03.45 Кіноальманах

"Культурна спадщина"

04.10 Перемога над сонцем.

Епілог

04.35 Зона ночі Культура

04.40 Українці Надія

05.35 Зона ночі Культура

05.40 Зійди на гори київськи

06.00 Зона ночі

ЧЕТВЕР
16 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

12.30 Український вимір

13.00 Служба розшуку дітей

13.10 Хай щастить

13.40 Кіно.ua

14.10 Книга.ua

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
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19.40 Світ спорту

19.50 Погода

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 Парламентський день

01.35 Хокей. Чемпіонат світу.

Україна — Румунія

03.20 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими"

04.20 Точка зору

04.50 Життя триває...

05.35 Ситуація

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі —

Мауса"

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.30 Т/с "Циганське серце"

12.25 Т/с "Єрмолови"

13.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

14.25 Т/с "Район Мелроуз"

15.35 "Шість кадрів"

16.05 Т/с "Всі жінки —

відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.25 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 "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

00.40 Т/с "Маргоша"

01.45 "Документ"

02.45 Т/с "Секс і місто"

03.10 ТСН

03.35 Т/с "Іван Подушкін —

джентльмен розшуку"

04.25 "Документ"

05.25 Т/с "Район Мелроуз"

ІНТЕР

06.00 "Вирішальні битви.

Спартак і повстання рабів"

06.30 "Вирішальні битви.

Красс"

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". Шампунь

для волосся

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії"

15.00 Т/с "Павутиння"

16.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2"

17.00 "Судові справи"

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент"

19.20 Футбол. "Динамо"

(Київ) — "ПСЖ" (Франція)

21.30 "Подробиці"

22.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2"

23.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2"

23.50 Х/ф "Патріот".

02.40 "Подробиці"

03.10 "Вирішальні битви.

Спартак і повстання рабів"

03.30 "Вирішальні битви.

Красс"

04.00 Телевізійна служба

розшуку дітей

04.05 Т/с " Лас�Вегас"

04.50 "Судові справи"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.50 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Кобра 11.

Дорожня поліція"

11.00 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "Смальков.

Подвійний шантаж"

12.55 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"

14.55 Т/с "Ханна Монтана"

15.20 Т/с "Друзі"

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки"

17.15 Т/с "Запеклі

домогосподарки"

18.05 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 "Де моя тачка

чувак?"

00.10 Репортер

00.25 Спортрепортер

00.30 Погода

00.35 Служба розшуку дітей

00.40 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.30 Зона ночі

01.35 Невідома Україна

02.30 Зона ночі

02.35 Найкращі... Серед

повитух

02.45 Земці

03.00 Чи повернеться лікар?

03.15 Благодійна медицина

03.30 Зона ночі Культура

03.35 Тарас Шевченко. Надії

03.55 Тарас Шевченко.

Спадщина

04.25 Зона ночі Культура

04.30 Крапка роси

05.25 Зона ночі Культура

05.30 Мольфар з роду Нечаїв

05.45 Зона ночі

П’ЯТНИЦЯ
17 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

12.30 Український вимір

13.00 Служба розшуку дітей

13.15 Наша пісня

13.55 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

14.25 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"

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

18.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем"єр�ліга.

"Арсенал" (Київ) —

"Іллічівець" (Маріуполь)

19.45 Діловий світ

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода

22.10 Автоакадемія

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Хокей. Чемпіонат світу.

Італія — Україна

03.20 Т/с "Злочин з багатьма

невідомими"

04.30 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

04.55 Життя триває...

05.40 Ситуація

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі —

Мауса"

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.30 Т/с "Циганське серце"

12.30 Т/с "Єрмолови"

13.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

14.25 Т/с "Район Мелроуз"

15.35 "Шість кадрів"

16.05 Т/с "Всі жінки —

відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.25 Т/с "Єрмолови"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.20 Т/с "Маргоша"

22.25 "Наша russia

23.00 Х/ф "Друге дихання"

02.00 Т/с "Маргоша"

02.50 Х/ф "Анна Кареніна"

05.25 Т/с "Район Мелроуз"

ІНТЕР

06.00 "Вирішальні битви.

Германець"

06.30 "Вирішальні битви.

Навала готів"

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".

Гранатовий сік

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Громови. Дім надії"

15.00 Т/с "Павутиння"

16.00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2"

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 "Свобода на Інтері"

00.30 Документальний проект

"Промені смерті"

01.25 "Подробиці"

02.00 "Знак якості"

02.40 "Ключовий момент"

03.30 "Вирішальні битви.

Германець"

03.55 "Вирішальні битви.

Навала готів"

04.20 М/с "Звірятка в будинку

Теза"

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 М/с "Веселі мелодії"

09.10 Х/ф "Де моя тачка

чувак?"

10.55 Т/с "Кадети"

12.00 Т/с "ГІБДД і т.д."

12.50 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 "Ханна Монтана"

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

19.30 Гордість країни

22.05 Тільки правда?

23.05 Х/ф "Померти молодим".

01.25 Репортер

01.40 Спортрепортер

01.45 Погода

01.50 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

02.30 Зона ночі

02.35 Невідома Україна

03.30 Зона ночі Культура

03.35 Під знаком біди

04.20 Памятай про життя

04.30 Зона ночі Культура

04.35 Моя адреса — Соловки.

Пастка

04.55 Моя адреса — Соловки.

Тягар мовчання

05.15 Сходи до неба

05.35 Зона ночі Культура

05.40 Олександр Довженко.

Роздуми після життя

05.55 Учитель, перед іменем

твоїм

06.15 Зона ночі

СУБОТА
18 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

11.30 Одкровення з нагоди

12.00 Погода

12.05 Кордон держави

12.25 Творчий вечір М.Стефюк

13.30 Д/ф "Містерія Марії. М.

Приймаченко"

14.00 Наша пісня

14.35 Книга.ua

15.20 Кіно.ua

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Ворскла" (Полтава) —

"Металіст" (Харків)

18.05 Х/ф "Воскресіння"

19.05 Погода

19.15 Х/ф "Наша люба бабуся"

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"

23.30 ВЕЛИКОДНІ

БОГОСЛУЖІННЯ

03.30 Автоакадемія

03.55 Служба розшуку дітей

1+1

0606.10 "Обітування

Великодня"

07.00 "Без табу"

07.55 "Караоке на Майдані"

09.05 "Хто там?"

10.20 М/с "Мої друзі Тигрик та

Вінні"

10.45 Мультфільм "Улюблений

прибулець"

11.10 Х/ф "3 ніндзя. Не

здаватися"

13.05 "Катастрофи"

13.45 Х/ф "Я рахую: раз, два,

три..."

15.50 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

17.05 "Криве дзеркало"

19.30 ТСН

20.00 "Танцюю для тебе — 2"

22.45 Х/ф "Продавщиця"

00.55 Х/ф "Штепсель женить

Тарапуньку"

02.10 Х/ф "Продавщиця"

03.50 Х/ф "Слуга двох панів"

05.35 "Велика книга"

ІНТЕР

06.20 Документальний проект

"Палац Клеопатри. У пошуках

легенди"

07.10 "Свобода на Інтері"

10.10 "У Городку". Дайджест

10.40 Кулінарне шоу "Картата

потата"

11.30 Комфорт — шоу

"Квадратний метр"

12.10 Х/ф "Біле сонце пустелі"

14.00 "Сходження

благодатного вогню"

15.00 Документальний проект

"Битва за Біблію"

16.20 "Найрозумніший"

18.00 "Позаочі"

18.50 Т/с "Сільська комедія"

20.00 "Подробиці"

20.30 "Місце зустрічі. Мій

рідний край"

22.10 Х/ф "Вокзал для двох"

00.45 Х/ф "Шлях до віри"

02.40 "Подробиці"

03.00 Х/ф "Шлях до віри"

04.40 М/с "Звірятка в будинку

Теза"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Х/ф "Літній будиночок"

07.30 Х/ф "Померти молодим"

09.35 Будинок закритий на

ремонт

10.25 Зоряні драми

11.10 Інтуїція

12.05 Хто проти блондинок?

13.10 Гіпноз

14.05 Шоу "Файна Юкрайна"

15.10 Тільки правда?

16.00 Т/с "Щасливі разом"

17.55 Х/ф "Безглузді"

19.55 Х/ф "Поїздка до

Америки"

22.15 Х/ф "Форрест Гамп"

01.15 Спортрепортер

01.20 Х/ф "Заплати іншому"

03.20 Зона ночі

03.25 Невідома Україна

04.20 Зона ночі Культура

04.25 І буде новий день

05.15 Зона ночі Культура

НЕДІЛЯ
19 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода

09.10 ВЕЛИКОДНІ

БОГОСЛУЖІННЯ

11.30 Д/ф "Via Dolorosa"

12.20 Погода

12.25 М/ф "Велика книга"

12.55 М/ф "Обітниця Пасхи"

13.50 Д/ф "Світло Христового

Воскресіння"

14.20 Телевізійний журнал

"Околиця"

14.50 Благовісник

15.20 Аудієнція. Ніна

Матвієнко

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Чорноморець" (Одеса) — ФК

"Львів"

18.00 Діловий світ. Тиждень

18.45 Погода

19.00 Д/ф "Чудеса Ісуса"

20.05 Д/ф "В пошуках

реального Ісуса"

21.00 "Культурний фронт"

21.25 Д/ф "В пошуках

реального Ісуса"

22.15 Наш футбол

22.50 Погода

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей

01.30 Х/ф "Наша люба бабуся"

03.05 Аудієнція. Ніна

Матвієнко

03.30 Благовісник

04.00 Служба розшуку дітей

1+1

06.35 Х/ф "3 ніндзя. Не

здаватися"

08.25 М/ф "Улюблений

прибулець"

09.05 "Лото�забава"

10.00 Т/с "Не краса по�

американськи"

11.00 "Караоке на Майдані"

12.00 "Танцюю для тебе — 2"

14.45 "Світське життя"

15.45 Х/ф "За двома зайцями"

17.30 Х/ф "В очікуванні дива"

19.30 ТСН

20.20 Х/ф "Гойдалки"

22.20 "Світське життя"

23.20 Х/ф "Потанцюй зі мною"

02.00 Х/ф "Гойдалки"

03.30 Х/ф "Друге дихання"

ІНТЕР

05.30 Документальний проект

"Битва за Біблію"

06.30 "Сходження

благодатного вогню"

07.30 "Найрозумніший"

09.10 "Городок"

10.00 "Україно, вставай!"

10.30 Х/ф "Артистка"

12.20 До ювілею А.Пугачової

"Вибране"

14.20 Х/ф "Жіноча власність"

16.10 "Вечірній квартал"

18.00 Х/ф "Прощена неділя"

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Адмиралъ".

23.20 Х/ф "Амаркорд"

01.40 "Подробиці тижня"

02.30 "Знак якості"

03.10 "Ключовий момент"

03.55 М/с "Звірятка в будинку

Теза"

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Форрест Гамп"

07.55 М/Ф "Ноєв ковчег"

09.25 Запитайте в лікаря

10.00 Руйнівники міфів�4

10.55 Х/ф "Домашній арешт"

12.55 Шоуманія

13.30 Ексклюзив

14.10 Аналіз крові

14.45 Зоряні драми

15.35 Info�шок

16.30 Х/ф "Поїздка до

Америки"

18.50 Х/ф "Король Артур"

21.30 Хто проти блондинок?

22.40 Шоу "Файна Юкрайна"

23.10 Камеді клаб

00.05 Спортрепортер

00.10 Х/ф "Безглузді"

02.05 Зона ночі

02.10 Невідома Україна

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Дійові особи

03.25 Роздоріжжя

03.40 Термінал

03.55 Зона ночі Культура
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БІ освіта
Дошкільна

РОЗДУМИ ПСИХОЛОГА ДИТЯЧОГО САДКА

Нашим малюкам випало
жити на злеті епох, бути
свідками криз, боротьби
батьків за виживання роди�
ни, занепаду моральних цін�
ностей, насадження культу
речей, грошей. Сучасна
дитина живе здебільшого в
ілюзорному світі. Її оточують
технічно досконалі іграшки,
історії про химер та примар,
часто маленькій дитині
життя замінює комп'ютер.

Хто є і коли вчитиме
дитину наукам і мистецтву
реального життя? Це мають
робити батьки, спеціалісти,
педагоги вже сьогодні і
щодня. Свідомо. В міру своїх
можливостей.

Не варто поспішати пере�
творювати малюка на доро�
слого, краще створити
умови для повноцінного
проживання ним свого
життя. Адже головне покли�
кання дорослих — вирости�
ти дитину щасливою, підго�
тувати її до життя. Ми розу�
міємо, що розмірковувати з
цього приводу легше, ніж
практично втручатися в
щоденні непрості ситуації,
осмислювати їх.

Працюючи на посаді

практичного психолога в
ДНЗ "Берізка", я займаюся
питаннями адаптації малят
до умов життя в дитячому
садку, консультую батьків,
впроваджую в практику
корекційні програми нав�
чально�виховної діяльності.
Моя робота спрямована на
розвиток дитини, на визна�
чення сформованості образу
"Я", формування самооцін�
ки. Протягом всього нав�
чального року я проводжу з
інтелектуальної, соціальної
та психологічної готовності
дітей старших груп до нав�
чання в школі. 

Звичайно, школа — це
значна подія в житті дош�

кільника. Я прагну донести
до педагогів і батьків голов�
ну думку: дитина буде успіш�
но навчатися в школі, якщо
вона вміє слухати і чути,
розуміти і відповідати, спіл�
куватися з однолітками і
дорослими.

Тому, звертаючись до
всіх вихователів і батьків,
діти яких скоро стануть пер�
шокласниками, скажу: без
зазначених раніше навичок і
умінь, важко буде стати ста�
ранним учнем, а надалі й
знайти своє місце в житті.

Практичний психолог
ДНЗ "Берізка"
О.Ю. Малюга

БІ спадщина
Духовна

Народився 8 березня
1911 р. у Петербурзі.

У 1917 р. переїжджає з
сім'єю до Білорусії. 9�річний
Ваня вступає в 2�гу заліз�
ничну школу — семирічку
на Соломинці. У 1926 р.
закінчує школу і 15�річним
підлітком розпочинає влас�
ний трудовий шлях. До 1930
р. працює токарем на Київ�

ському паровозоремонтному
заводі і в цьому ж році всту�
пає до Інституту лінгвістич�
ної освіти. У 1932 р. змуше�
ний був залишити убогий
студентський пайок і шука�
ти заробітку. З дружиною і
донькою переїхав до тещі в
Ромни, де вчителював.

Учень М.Т.Рильського,
проніс дружбу з письменни�
ком через все життя.

У 1927р., навчаючись в
ФЗУ, Іванов ознайомився з
платформою троцькістської
опозиції, а в 1936 р. був заа�
рештований як учасник
контрреволюційної органі�
зації і звинувачений в тому,
що "внедрил в умы детей
буржуазною науку" на уро�
ках російської літератури.

Кілька необережних роз�
мов в Інституті і ... ст.58 п.10
Кримінального
кодексу УРСР —
контрреволюційна
агітація. Три роки
"троцькіст", "во�
рог народу". По�
карання відбував
на Колимі у вип�
равно�трудових
таборах. Для міль�

йонів безвинних людей Коли�
ма стала одним з найстрахі�
тливіших місць часів ста�
лінських репресій.

І.Іванов в своїй повісті
"Колима" мав сміливість
написати те, що думав, що
пережив, не кривдив душею
проти істини. Книгу було
підписано до друку 6 червня
1989 р., але 14 квітня
вистраждане серце автора
перестало битися.

В осиротілому письмово�
му столі так і лишилися в
шухляді повість про худож�
ника Костанді, вірші, літе�
ратурознавчі рукописи, зде�
більшого незавершені через
жорстокий інсульт.

Фото і матеріалами 
Боярського 

краєзнавчого музею

ІІВВААННООВВ  ІІВВААНН  ІІВВААННООВВИИЧЧ::
ББІІООГГРРААФФІІЧЧННАА  ДДООВВІІДДККАА

До 20�річчя від дня
смерті, 14 квітня, відбу�
деться урочисте відкрит�
тя меморіальної дошки
Іванову Івану Івановичу,
письменнику�дисиденту,
на будинку, у якому він
проживав, за адресою: 
м. Боярка, вул. Світло�
горська, 3

В ЦЬОМУ БУДИНКУ
З 1962 Р.ПО 1989 Р.

ЖИВ І ПРАЦЮВАВ ВІДОМИЙ
ПИСЬМЕННИК

ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ,
РЕПРЕСОВАНИЙ У 1936 РОЦІ.

АВТОР ПОВІСТІ "КОЛИМА"
(1911G1989) 

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ М. БОЯРКА!

КП "Боярка�Водоканал" повідомляє, що в питній воді іноді спосте�
рігаються деякі відхилення вмісту заліза.

Підвищений рівень заліза — природного походження.
Одначе вживання такої води не становить вираженої небезпеки для

здоров'я людини (Висновок державної санітарно�епідеміологічної екс�
пертизи №05.03.02�04\3743).

КП "Боярка�Водоканал" постійно працює над питанням покращен�
ня якості води та доведенням її показників до затверджених нормативів.

БІ Оголошення

Секретаріат Боярської міської ради повідомляє, що посвідчення
помічника�консультанта депутатів міської ради, повноваження яких при�
пинено, вважаються недійсними відповідно до норми частини 7 Закону
України "Про статус депутатів місцевих рад", а саме: Радченко В.В.(по�
свідчення №22/1), Маяковської Я.С. (посвідчення №22/2), Отришко
Л.К. (посвідчення №22/3), Зеленського Я.В. (посвідчення №22/4),
Чаклош В.С. (посвідчення №22/5), Корінь С.О. (посвідчення №38/2),
Жукова В.В. (посвідчення №38/3) та Перейми В.І. (посвідчення
№38/4).

Секретаріат Боярської міської ради

Відповідно до рішення № 28/1248 Боярської міської ради від
23.04.2008 року "Про затвердження Правил надання послуг з переве�
зення пасажирів та їхнього багажу таксі в м. Боярка" Боярський міськ�
виконком оголошує конкурс з надання послуг по перевезенню пасажирів
та їхнього багажу таксі в м. Боярка. Заяву та документи на участь у кон�
курсі подавати до 24.04.2009 року в каб. № 4 міськвиконкому за адре�
сою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13. Конкурс відбудеться 05.05.2009
року о 14 годині в каб. № 4 міськвиконкому.

Конкурсний комітет

Втрачений студентський квиток на ім'я Букевич Ольги
Юріївни серії КВ №35817934, виданий НТУУ КПІ,
вважати недійсним.

Загублену довідку з Києво�Святошинського районного
військового комісаріату про зняття з військового обліку 
Семенова Олександра Володимировича вважати недійсною.

Загублене посвідчення громадянки, яка постійно
проживає на території зони посиленого радіоекологічного
контролю (категорія 4), серії В�1 №140917, видане
Іванцовій Клавдії Олексіївні, вважати недійсним.

Нашим клубом минуло�
го, 2008 року, було проведе�
но 20 спортивних заходів,
учасниками яких були інва�
ліди. Також учасниками 4�х
заходів стали діти школи для
слабозорих.

У травні 2008 року наш
клуб організував і провів
Міжнародне авторалі на
автомобілях з ручним упра�
влінням.

Неодноразово організо�
вували свята для дітей�
сиріт, інвалідів, мало�
забезпечених, багатодітних
сімей. Це і заходи до 
Дня Незалежності, Дня
захисту дітей, Дня Святого
Миколая, Новорічні свят�
кові заходи з обов’язковим
врученням учасникам
заходів одягу, взуття, пода�
рунків.

В жовтні 2008 року нами
було організовано разом з
ГО інвалідів «Планета Силь�
них» Чемпіонат України з
рибної ловлі серед дітей�ін�
валідів та дорослих. Нагоро�
джувались подарунками від
клубу «Ікар». 2008 року було
надано допомогу інваліду
Будніченку в сумі 7 тис.грн.
як сплату за 5 курс навчан�
ня у ВУЗі.

У 2008 році клуб інвалі�
дів «Ікар» отримав допомогу
від обласної ради (Майбо�
женкоВ.В.) — мікроавто�
бус на 13 місць. Обласний
центр «Інваспорт» придбав
клубу «Ікар» спортінвентар
та 2 тренажери. Президен�
том клубу Оревіною Г.С.
було працевлаштовано 61
людину�інваліда з м. Боярка
та 20 чоловік з регіонів
України. Інваліди отримали
надомну роботу — диспет�
чер�консультант.

Укладені договори з під�
приємством «Вім�Біль�Дан»,
що надає допомогу своєю
продукцією. За два роки
інвалідам було видано кисло�
молочної продукції цього під�
приємства на суму 120 тис.
грн. АТ «Оболонь» на всі
свята надає свою продукцію
дітям – солодкі напої. Ком�
панія «Юнітранс» система�
тично допомагає клубу.
Велика подяка директору
Івановій Жанні Веніамінові.

Завдячуючи турботі місь�
кої влади, небайдужих
людей, спонсорів проблем у
інвалідів стає все менше.

Президент клубу 
Г.С. Оревіна

ЗВІТУЄ КЛУБ ІНВАЛІДІВ   ““““ ІІІІККККААААРРРР””””

БІ організації
Громадські
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Про Бандерів багато гово�
рять, але кожен по�різному.
Одні кажуть, що Степан —
герой, інші навпаки —
ворог. Хто є він насправді?

1 січня 2009 р. українці
відзначали 100�ліття з дня
народження видатного сина
українського народу, борця
за незалежність України —

Степана Бандери. Напере�
додні цієї знаменної дати
група прочан із Боярки,
Києва та Іванкова вирушила
до с. Старий Угринів, що на
Прикарпатті, щоб вшанува�
ти пам'ять героя.

"Духовна проща відбулась
за домовленості між владика�
ми Івано�Франківським Во�
лодимирем і Ігорем — Хар�
ківським і Полтавським", —
розповідає Дмитро Присяж�
ний — настоятель Свято�По�
кровської парафії Київської
патріархії Української авто�
кефальної церкви. "Ми подо�
лали не тільки маршрут Бояр�
ка — Калуш — Старий Угри�
нів, Угорники, Коломия, але

й здійснили велику духовну
подорож сторінками життя
родини Бандери, вшанували
його пам'ять і зустрілись із
його нащадками. І де б не
були — щиро молились за
душі померлих, замордова�
них, закатованих героїв і за
здоров'я живих". 

Дорогою мучеництва
Батько Степана Банде�

ри — Андрій, був послом
національних зборів Західної
Народної Республіки, капе�
ланом Української повстансь�
кої армії, священником, який
27 років служив настоятелем
Храму входу господнього до
Єрусалиму. Мати — Миро�
слава Глодзинська — донька
священника, у 1921 році
померла від застуди. На похо�
роні священник Теодор Бога�
чевський сказав: "Її смерть
можна порівняти з сонцем,
яке погідної днини заходить
за гори, бо чесна перед Госпо�
дом смерть". Батьки були
взірцем для своїх дітей, а у

родині Бандери їх було аж 8.
Навпіл дівчаток і хлопчиків:
Марта,Степан,Олекса, Воло�
димир, Василь, Оксана, Бог�
дан і Мирослава. Якщо прос�
лідкувати долю роди�
ни — це дорога мучеництва.
Олексу і Василя найжорсто�
кішим чином закатовано у
концтаборі Освінціум. Воло�
димир і Оксана поневірялися
по сталінських таборах.
Отець Андрій в 1941 році
заарештований НКВС і роз�
стріляний у підвалах суча�
сного Жовтневого палацу м.
Києва, там зараз демонстру�
ють кіно. Його поховали,
ймовірніше за усе, у одній з
братських могил під Києвом.
За кілька днів до приїзду про�
чан із Боярки на 92�му році
життя померла Оксана, яку
поховали в С. Угриневі.
Користуючись нагодою, бо�
ярські прочани відслужили
літургію по загиблих.

Степан, народившись
кволим, але вихований у
християнських традиціях,
готував себе до борні. Ще у
10�ти літньому віці він засо�
вував собі під нігті голки,
щоб знати, витримає він
катування чи ні. Усе життя
його було покладено на ол�
тар служіння Україні. Він
голосно говорив усьому сві�
тові, що він українець і є
Україна. Саме тому розро�
бив план замаху на Броні�
слава Піратського — тогочас�
ного міністра Польщі, який
мав сумну славу пацифіка�
тора — утиску українського
населення, у тому числі на
право розмовляти українсь�
кою мовою. 11 організаторів
цього замаху заарештували.
На суді Степан відмовився

давати свідчення польсь�
кою. Говорив тільки укра�
їнською мовою і його почула
світова спільнота, бо загово�
рили про ущемлення прав
українців. Це вбивство було
протестом. 

Вдячні українці з Київ�
щини відслужили панахиду
біля пам'ятника Бандері у
Старому Угриневі і вируши�
ли на батьківщину Іова
Почаївського, де відвідали
Угорницький Преображен�
ський монастир. В С.Угри�
неві Дмитро Присяжний дав
землякам Степана Бандери
обітницю: "Якщо потала�
нить — відвідаю Німеччину,
на могилі Степана Бандери
відслужу панахиду".

У Мюнхен, де живуть
нащадки Бандерів

На запрошення спілки
українців Гамбурга і її голо�
ви Петра Сокура із благосло�
вення Владики Ігоря, 14
січня Дмитро Присяжний
вирушив до Гамбурга, а
потім і до Мюнхена. Гостя з
України зустрічав греко�ка�
толик Володимир Вітович —
настоятель кафедрального
собору святої Покрови Свя�
того апостола Андрія Пер�

возванного у Мюнхені. Най�
перше священники здійсни�
ли візит до Владики Петра
Крика — екзарха Німеччи�
ни, Данії і країн Скандінавії. 

"Коли я, після отримання
дозволу, заколядував у собо�
рі (а тихо співати я не вмію)
священники, усі хто був,
позбігались дивитись — що
сталось?", — ділиться вра�
женнями о. Дмитрій. —
Потім за кавою, чаєм і ласо�
щами багато говорили про
Україну і українське. Духов�
ні отці із Німеччини цікави�
лись подіями, що відбува�
ються у нас і на чужині,
моляться за Україну". 

Помолились, обмінялись
подарунками і поїхали до
цвинтаря Вальдфрідгоф, де
похований Степан Бандера
та його донечка Наталка
Куцан (1941 р — 1975 р).
Отець Дмитро разом із
отцем Володимиром Вітови�
чем відслужили панахиду на
могилі Степана Бандери.
Відтак, виконали обітницю.

Записала оповідь
Наталя Ключник

Продовження у
наступному номері

ДУХОВНА ПРОЩА

життя
КультурнеБІ

ТТЕЕААТТРРААЛЛААММ  ННАА  ВВТТІІХХУУ
4 квітня 2009 року до

Боярського Будинку культу�
ри завітав театр "Пігма�
ліон". Актори�амотори під
керівництвом Тетяни Іва�
щенко показали водевіль
В.Сологуб "Беда от нежного
сердца". Боярчани вже мали
змогу відвідати цю виставу у
ЦТМ "Оберіг", і ось нарешті
жителі історичної частини
міста також змогли долучи�
тися до театрального життя
Боярки. Присутнім спек�
такль дуже сподобався, діти
та старше поко�
ління, присутні
в залі БК, з за�
д о в о л е н н я м
відвідали б й ін�
ші вистави та�
лановитих ар�
тистів. Як заз�
начила Тетяна
Іващенко, в те�
атрі "Пігмалі�
он" грають не
професійні ак�

тори, а просто люди, які
люблять театр, цікавляться
акторською майстерністю.
Але ці актори�аматори нас�
тільки захоплені грою, отри�
мують задоволення від своїх
виступів, так природно три�
маються на сцені, що ці
позитивні емоції передають�
ся глядачам і виникає
бажання ще не раз прийти
поглянути на цих артистів.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

РРООЗЗППИИССУУЄЄММОО  ППИИССААННККИИ!!

Перша субота квітня
принесла з собою до Боярсь�
кого Будинку культури над�
звичайно цікавий захід.
Керівник студії прикладного
мистецтва Сухорукова Люд�
мила Дмитрівна провела для
всіх бажаючих майстер�клас
з писанкарства і була приєм�
но вражена тим, що боярча�
ни цікавляться народним
мистецтвом. Майстер�клас
відвідали як діти, так і доро�
слі, та мали змогу навчитися
виконувати "крапанки" та
писанки з різноманітними
малюнками, притаманними
Київській області.

Писанкар�
ство — мистецт�
во для терплячих
та допитливих,
адже нанесення
малюнка потре�
бує витривалості,
а інформація про
символи та візе�
рунки вкрай не�
обхідна для до�
речного їх вико�

ристання. Людмила Дмит�
рівна розказала присутнім
про символіку писанок та
навчила техніці виконання
таких символів як "баранячі
ріжки", "сорококлин" та
"крапка". Найпростіші у
виконанні писанки�крапан�
ки несуть у собі глибокий
зміст — крапки означають
зерно, що має прорости, в
цьому символі закладена
ідея плодючості. Якщо крап�
ки жовтого кольору розкида�
ні по синьому тлі — це сим�
волізує світотворення, єд�
нання двох першооснов сві�
ту — води та сонячного світ�

ла. За християнськими ле�
гендами крапки на писан�
ках�крапанках — це сльози
Божої Матері, що заплака�
ла, почувши звістку про
розіп'ятого Ісуса Христа.
"Баранячі ріжки" — символ
досить поширений у писан�
карстві, він уособлює чоло�
вічу силу, творчу осно�
ву.Спіраль баранячих рогів є
символом грому, а також
молодих паростків, що почи�
нають рости навесні. "Соро�
коклин" — малюнок, який
складається з 48 трикутни�
ків. Назва цього символу
пов'язана з християнським
святом "Сорок Святих". Со�
рок клинців присвячувались
сорокаденному посту перед
Великоднем. Ці види писа�
нок порівняно нескладні у
виконанні, тому кожен, хто
полюбляє сам робити писан�
ки до Великодня може вико�
ристати таку символіку.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова
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В ГОСТЯХ  У  ЮНОЇ  ХУДОЖНИЦІ

життя
КультурнеБІ

З якимось острахом чи то
з тривогою іду до помешкан�
ня Юлії Козятник — моло�
дої майстрині гончарного
мистецтва. Юля проживає з
мамою Людмилою та вітчи�
мом Дмитром, який ста�
виться до неї по�батьків�
ськи. Будинок майстрині
пізнаю по гончарних виро�
бах, які зустрічають з вікна,
з двору, із зовнішніх стін
будинку…

Вихідний, а Юлі вдома
немає… Вона в інститутсь�
кій майстерні — творить
шедеври гончарного мистец�
тва. Мене люб'язно зустрі�
чає мама Люда і … гостинні
витвори з глини чоловічої і
жіночої статі.

Із самого порога пере�
хоплює подих… Потрапила
не в помешкання, де прожи�
вають три особи, а в пре�
красний музей гончарного
мистецтва. Макітри, горщи�
ки, глечики, підсвічники,
вази з чудернацькими візе�
рунками художниці, яки�
мись дивовижними допов�
неннями на зразок голів
тваринок, птахів, різнома�
нітних фігурок, малюнків…
Один виріб на інший не схо�
жий. А їх… на полиці в
кухні, і на підвіконні, на
столі, на холодильнику, на
стінах. 

Їжу мама Люда готує в
глиняних горщиках, їдять із
глиняних мисок, тарілок,
чай п'ють із глиняних кух�
ликів…

В іншій кімнаті шафа
вздовж усієї стіни заставле�
на Юлиними роботами. З
іншої сторони — на підлозі,
на полиці — гончарні виро�
би. Один іншого кращий.
Важко виділити гірше, кра�
ще, кожен виріб по�своєму
чудовий. 

У спальній кімнаті вироби
стоять на столі, у вільному
кутку кімнати, на підлозі, на
тумбочці, зверху на шафі.

Скільки треба працелюб�
ства, творчості, фізичної і
духовної сили, щоб до 25
років створити такі дива!

А потім Людмила Воло�
димирівна дістає із шафи
вишиванки (чоловічі і жіно�
чі), корсети. До речі, Юля і
мама Люда часто одягають
вишиванки, корсети і в свя�
то, і в будень. 

Юля має надзвичайну
чутливу душу. Вона хоче
щоб ми, українці, зрозуміли
нарешті хто ми є? Вели себе
достойно, розуміли культу�
ру, мистецтво. Гордились
тим, що ми є нащадками
великого талановитого ук�
раїнського народу. 

Юля мріє відкрити влас�
ну майстерню гончарного
мистецтва, навчати цьому
малютянських дітлахів, які
мають потяг, інтерес до
творчості.

А звідки ж у Юлі потяг до
декоративно�прикладного
мистецтва? Ще школяркою
бабуся Надя відвела Юлю до
односельчанина Саржинсько�
го Олексія, який на той час
закінчив Київський худож�
ньо�промисловий технікум,
щоб позаймався з дівчинкою
уроками малювання. Олексій
побачив неабиякий талант
юної художниці і порекомен�
дував вступити дівчині до тех�
нікуму, де навчався сам.

А ще… гени. По лінії
мами і бабусі у Юлі були
прабабуся і прадід, які про�
живали в Ковалівці, Ва�
сильківського району, Київ�
ської області, і всією сім'єю
займалися гончарством.

Важко повірити, що у
наш час, коли у більшості
випадків за все треба плати�
ти, всіх безкоштовно запро�
шують подивитись такі пре�
красні роботи, зустрітись,
показати, навчити.

Вічно житиме Україна,
бо живе українське мистец�
тво, бо є на землі такі пре�
красні молоді люди як наша
Юля Козятник.

Заїка Надія Іванівна,
заступник директора 

з навчальноGвиховної робоG
ти Малютянської ЗОШ 

ІGІІ ступенів

ЗОЛОТА ВЕСНА ОЛЕКСАНДРА МАЛІНЧЕНКА

Як сказав, вітаючи авто�
ра цієї виставки, різьбяр
Володимир Цепляєв, у бояр�
чан вже є ще одна добра тра�
диція: кожної весни збира�
тися з друзями в музеї — в
експозиції картин Олек�
сандра Малінченка. Дійсно,
вже третій рік поспіль
зустрічають боярчани весну
в оточенні прекрасних кар�
тин пана Олександра.

Особистість Олександра
Малінченка різнобічна: різь�
бяр по дереву, артист,
дизайнер, художник. Та
ніжна поетична душа митця
втілилася саме в картинах. І
того березневого дня ми всі
побачили полотна людини
ліричної й разом з тим зрі�
лої, якій є що сказати цьому
світові. Може, саме тому на
цих картинах так багато не
лише буйної молодої зелені,
а й осіннього золота... 

Втім, особливість цієї
виставки була в іншому: вона
подарувала багато відкриттів,
про деякі з яких не знали
навіть найближчі друзі май�
стра. Шанувальники його
мистецтва звикли, що Олек�
сандр Малінченко — великий
майстер акварельного живо�
пису. Та 28 березня Олек�
сандр Миколайович постав
як зрілий майстер, який
працює олійними фарбами.

Серед гостей Олександра
була й керівник студії ест�
радного співу центру творчо�
сті "Оберіг" Наталя Горен�
ко, яка з гастролями у скла�
ді Укрконцерту об'їздила
ледь чи не пів світу. Щопра�
вда сама Наталя Філаретів�
на того дня не співала:
замість неї пісенний дарунок
"іменинникові" подарували
її вихованки. Спочатку на
музейній сцені дебютувала
Олександра Білоножкіна. А
потім ще дві вихованки
Наталі Горенко виконали
пісню "Алые паруса" на
сюжет однієї із картин Олек�
сандра Малінченка, яка під
час їхнього виступу завжди
була перед очима присутніх. 

"Без музи серце 
крил не мало б..."

Як відомо, у кожного

митця є своя муза... У Олек�
сандра Малінченка їх навіть
дві: любляча дружина та
чарівна онучка.

Та про таємницю його
таланту говорили, звісно ж,
ті, хто найкраще знають
Олександра: його друзі. З
відкриттям виставки Олек�
сандра Малінченка привітав
Олександр Корж, Ніна
Знова, Владислав Дорошен�
ко... А Майя Іваненко від�
крила всім присутнім таку
таємницю: 

— Все, що Олександр
робить — він робить з ду�
шею. Тому всі його картини
надзвичайно тендітні, лірич�
ні і душевно�тремтливі. То�
му від його картин гарно не
лише очам, а й душі... В цей
перший день сонячної гарної
весни я дарую тобі ці квіти з
побажанням, щоб ця радіс�
на й світла весна завжди
залишалася в твоїй душі. 

Та це був лише перший
подарунок від Майї Воло�
димирівни. Тому що попере�
ду — приємна несподіванка
для всіх: представлення вже
офіційно існуючого гурту
"Тріо Ріо +" у складі Тетяни
Володай (поетеси й вико�
навиці, автора слів та музи�
ки пісень), Оксани Нури�
щенко (Перше сопрано, а за
сумісництвом — керівник
зразкової студії "Перлина"
центру творчості "Оберіг"),
Людмили Яковенко (окса�
митовий альт групи) та
керівника ансамблю Майї
Іваненко. Саме на виставці
Олександра Малінченка від�
булася перша "гуртова" пре�
зентація двох добре відомих
боярчанам пісень по�
етеси і композитора
Тетяни Володай. Па�
м'ятаєте "Купальські
зорі"? Так от, тепер
ця пісня звучить зов�
сім по�іншому. Як?
Незабаром дізнає�
тесь на презентації
першого диску гурту
"Тріо Ріо +"...

Найкращий пода�
рунок — щирий
усміх друзів

Звісно ж, того дня
без вітань і подарун�
ків не обійшлося...

Від гостей міста з від�
криттям виставки Олексан�
дра Малінченка привітала
директор Фастівського му�
зею, секретар ради директо�
рів музеїв Тетяна Вікторів�
на Неліна. А директор
Боярського краєзнавчого
Любов Федорівна Кравчен�
ко вручила Олександрові
свіженький, який вийшов
буквально тиждень тому,
путівник "Київщина турис�
тична". 

А що ж сам "винува�
тець"? Олександр Малінчен�
ко лише щасливо посміхав�
ся, тримаючи в руках букети
подарованих квітів. І з тої
посмішки, і з того щастя
народжувалися слова: 

� Я хочу подякувати всім,
хто небайдужий до будь�якої
творчості. Мені дуже приєм�
но бачити знайомих і нез�
найомих людей на цій своїй
виставці. Тому що без гляда�
ча ніякі твори не мають
жодного сенсу. Якщо ніхто
не бачить — то, значить,
нічого й немає... 

А насамкінець зустрічі
завітала до музею китайська
делегація. Ознайомившись з
виставкою, гості нашого
міста сфотографувалися на
згадку з автором цих чудо�
вих робіт. І, мабуть, завдяки
картинам Олександра Ма�
лінченка і наша країна, і
наше місто стануть рідніші і
зрозумілішими представни�
кам цієї країни. А відтак від�
криються нові горизонти,
бо, як відомо, для таланту
кордонів не існує.

Радислав Кокодзей 

Коли у Боярку при�
ходить весна? Ні, не тоді,
коли перші ручаї побіжать
наввипередки із сонячними
зайчиками і перші вербові
котики відкриють першим
теплим сонячним проме�
ням свої жовто�сіренькі
мордочки. Ось уже три
роки справжня весна почи�
нається в Боярці... з
виставки картин Олек�
сандра Малінченка!

Тобто, за міським
мистецьким календарем
цього року весна в Боярці

почалася 28 березня...

Наша довідка: Хоча й народився Олександр Мико�
лайович Малінченко в Києві, та з 1959 року Боярка стала
його рідним містом. Саме тут він вперше взяв до рук олівець
і пензель, почавши малювати в п'ятому класі...

В 1977 Олександр закінчив Київський художньо�проми�
словий технікум, працював у Київському обласному худож�
ньо�виробничому комбінаті.

Олександр Малінченко володіє різними техніками живо�
пису: акварель, олія, змішана техніка... Зачаровані краєви�
ди немов оживають під чарівним пензлем художника, вра�
жаючи справжністю небесних та морських глибин. 

Картини Олександра Малінченка неодноразово були пред�
ставлені на міських, районних та обласних художніх вистав�
ках. Велика кількість його творів зараз заходиться в приват�

них колекціях — як на Україні, так і за кордоном.



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 11

БІ хроніка
Спортивна

Сумо — боротьба специ�
фічна. Мабуть, саме цим
пояснюється те, що пред�
ставниці того чи іншого виду
боротьби хоча б раз спробу�
вали себе в цьому екзотич�
ному виді...

З 2 по 4 квітня у Харкові
відбувся Чемпіонат України з
боротьби сумо. Київщину
представляла студентська

команда — студентки Бояр�
ського екологічного коледжу,
вихованки Віктора Мужчи�
ни. Та, незважаючи на те, що
її учасниці в цьому виді спор�
ту були дебютантками, висту�
пили дівчата "по дорослому".

Наприклад, Карина
Великодна того дня вперше
спробувала себе в сумо. До
цього дівчина лише захопле�
но слухала розповіді своїх
старших подруг по секції та з
цікавістю спостерігала за
їхніми тренуваннями. Та в
решті решт вирішала спро�
бувати... І в неї вийшло! А
найкращий доказ цього —
срібло ІІ місця.

Женя Мироненко до
цього дня теж навіть не
мріяла про кар'єру сумої�
стки. Та як не підтримати

подруг? Саме ця спортивна
солідарність та цікавість до
дещо іншої в порівнянні з
дзюдо та самбо техніки зму�
сила її вийти на Харківський
чемпіонатівський килим. Як
з'ясувалося — не даремно:
бронзова медаль за ІІІ місце
стала свідченням її старан�
ності в оволодінні новим для
неї мистецтвом сумо.

А золото цього чемпіона�
ту до Боярки привезла... ну
звісно ж, наша загальна
улюблениця — Іванна Бере�
зовська! Крім того, здобуте у
Харкові І місце відкрило дів�
чині шлях до участі в Чем�
піонаті Європи з боротьби
сумо, який відбудеться у
Швейцарії в травні.

Радислав Кокодзей

ННААВВIIТТЬЬ  ДДЕЕББЮЮТТ  ММООЖЖЕЕ  ББУУТТИИ  ЗЗIIРРККООВВИИММ!!  
Мабуть, картина

спортивного життя
Боярки була б далеко
неповною без того яскра�
вого штриха, яким кож�
ного разу доповнюють ту
картину наші боярські
прихильниці боротьби.
Тож поспішаємо поздоро�
вити юних сумоїсток з

черговою перемогою. 

КК ОО РР ОО ЛЛ ЕЕ ВВ АА   ТТ АА ТТ АА ММ ІІ ,,   ЯЯ КК   ЗЗ АА ВВ ЖЖ ДД ИИ ,,   НН АА   ВВ ИИ СС ОО ТТ ІІ !!

Третя Всеукраїнська уні�
версіада (найпрестижніші,
після Олімпійських ігор, зма�
гання, які збирають під свої
прапори адептів 19 (!) видів
спорту) цього року проходи�
ла в Запоріжжі з 2 по 4 квіт�
ня. І тут Світлана Ярьомка
виявилася найкращою!

Перемігши численних
дзюдоїсток�конкуренток із
Запоріжжя, Донецька та
інших міст, у фіналі Світла�
на зустрілася зі своєї дав�
ньою й більш досвідченою

суперницею — Іриною Кін�
зерською. 

...На кону — чемпіонсь�
ке золото та путівка на Все�
світню універсіаду. На тата�
мі — дві дівочі постаті, які
демонструють не лише рішу�
чість і міць (як не як — над�
важка вага!), а й прямо
таки котячу грацію. І пере�
повнені трибуни, поки що
завмерлі в сторожкому очі�
куванні, ладні відразу ж зір�
ватися шаленством овацій...

На перемогу були серйоз�
но налаштовані обидві пре�
тендентки на чемпіонський
титул. Але татамі — цей
найоб'єктивніший суддя —
остаточно показав, хто є хто.
Світлана Ярьомка, проде�
монструвавши солідну пере�
вагу по очкам, здобула без�
заперечну перемогу, роз�
віявши будь�які сумніви з
приводу чого, хто ж буде

представляти Україну за кор�
доном. Вітаємо, королево
татамі! Ця чергова перемо�
га — найкраще підтверджен�
ня нашого переконання в
твоїй майстерності, Світлано!
Так тримати! І знай — Бояр�
ка завжди з тобою!

Радислав Кокодзей

Чи не найяскравіша
сторінка школи боротьби
Київщини пов'язана з
ім'ям Світлани Ярьомки.
Закінчивши Боярський
екологічний коледж, дів�
чина нині є студенткою
аграрного університету,
залишаючись при цьому

королевою татамі...

"ВЕТЕРАНСЬКИЙ" ТУРНІР МАЄ ЧЕМПІОНА!

Якби потрібно було виби�
рати образ�символ цього
турніру, то ним би став, без�
перечно, Анатолій Тахтар�
баєв — незмінний (впро�
довж останніх 3�х років) і
легендарний воротар "Вікто�
рії". Чому? Та хоча б тому,
що Анатолій Карімович —
"найдоросліший" футболіст
турніру. Незважаючи на
свої 57 років, він не раз
дивував вболівальників
своєю спритністю, раз по раз
примушуючи трибуни прос�
то зриватися шквалом опле�
сків та схвальних вигуків,
рятуючи "Вікторію" від, зда�
валося б, стовідсоткового
гола. І не його вина, що
більш юні гравці цієї коман�
ди виявилися менш сприт�
ними за свого голкіпера при
штурмі воріт суперників...

Першими ж учасниками
нового чемпіонату стали 4
футбольні команди: "Вете�
ран" (Нова Боярка), "Стара
Боярка" (представник істо�
ричної частини міста), "Вік�
торія" (команда міськви�
конкому) і "Динамо".

Втім, ветеранський "ти�
тул" членів команд міг зас�
відчити лише... паспорт.
Які швидкості, яка динамі�
ка, який азарт, які сяючі
очі, які гарматні удари по
воротам! Спостерігаючи за
грою, ніколи б не подумав,
що наймолодшому з них —
за 35... 

Перший матч — між ко�
мандами "Ветеран" та "Ди�
намо" — перетворився на
запеклий, з першої до остан�
ньої секунди, бій. Чого тіль�
ки не побачили й не почули
вболівальники: спірний пе�
нальті у ворота "Динамо", не
зарахований гол у ворота
"Ветерана", багато "душев�
них" висловів на адресу арбі�
трів — всього було доволі. Та
врешті�решт при�
страсті утихоми�
рилися і рахунок
цього першого
матчу таки було
зафіксовано: 2:1
на користь коман�
ди "Ветеран".

Другий матч —
"Вікторія" —
"Стара Боярка" —
порадував... пара�
доксом. Виграючи
з рахунком 3:1,

"Вікторія" спромоглася за 1
хв. до кінця матчу пропусти�
ти аж 2 м'ячі й зустріти
фінальний свисток арбітра з
нічийним рахунком 3:3. В
післяматчових пенальті
"Стара Боярка" виявилася
більш фартовішою. Кінце�
вий рахунок — 5:3 на ко�
ристь представників історич�
ної частини міста. Що ж до
"Вікторії", то, мабуть, їй
просто не вистачило отого
самого ветеранського досві�
ду. Бо й у матчі за ІІІ місце
"Вікторія" теж не витримала
холоднокровного й чітко роз�
рахованого натиску "Дина�
мівців" й поступилася ним
"бронзою" з рахунком 4:7.
Втім, у молодої "Вікторії" все
ще попереду...

Фінал теж виявився нес�
подіваним: боротьба між
"Ветераном" та "Старою Бо�
яркою" точилася лише в 
І таймі, який закінчився з
рахунком... 0:0. А другий
тайм приніс повне фіаско
"Старій Боярці" і тріумф —
команді "Ветеран" з рахун�
ком 6:1. А Боярка, відповід�
но, отримала першого в
історії міста "ветеранського"
Чемпіона з футзалу! 

Ми з радістю називаємо
імена чемпіонів: Ігор Рибін�
нік, Олександр Яковенко,
Андрій Шабота, Юрій Ма�
ціпура, Володимир Олій�
ник, Сергій Пасько та Олек�
сандр Польовик. 

Кращими гравцями тур�
ніру одноголосо були визна�
ні Олександр Яковенко та
Ігор Рибіннік з "Ветерану",
Микола Матвєєв зі "Старої
Боярки" та Анатолій Тах�
тарбаєв з "Вікторії". 

І ще одна незабутня мить
цього турніру: перед вручен�
ням виборених в наполегли�
вій боротьбі нагород відбу�
лося посвячення "молодих
ветеранів", яким 35 випов�
нилося лише цього року.
Тепер це звання з честю
носитимуть Олександр Ри�
балко й Олексій Левченко
("Стара Боярка"), Олек�
сандр Польовик ("Вете�
ран") і Тарас Добрівський
("Вікторія"). Тож у "полку
ветеранів" достойне попов�
нення. З чим ми їх і вітаємо.

Радислав Кокодзей 

ТТРРІІУУММФФННИИЙЙ  ВВООЯЯЖЖ  ББООЯЯРРССЬЬККИИХХ  ВВООЛЛЕЕЙЙББООЛЛІІССТТІІВВ
Згідно графіка проведен�

ня ігор, 5 квітня боярчани
вийшли завойовувати одразу
всі три майданчика, на яких
проводиться чемпіонат. Тож
і ми вирушаємо разом з ними
у цей тріумфний вояж...

На майданчику ДЮСШ
тон традиційно задавала
боярська "Молодіжка". Що�
правда, того дня у хлопців був
лише один, також міський,
суперник — команда Вишне�
вого. Програвши команді
Софіївки з рахунком 2:1,
вишнівчани спробували взяти
реванш у матчі з "Молодіж�
кою", та де там: рахунок 2:0
на користь господарів.

Зате "Чайка" того дня
впевнено розгорнула свої
зміцнілі крила, спочатку роз�
громивши команду тої ж таки

ДЮСШ із "сухим" рахунком
2:0, а потім злегка пошпетив�
ши команду Вишневого, яка
таки змушена була поступи�
тися одним очком: 2:1 на
користь "Чайки".

На І майданчику у Хотові
рахунок всіх зіграних мат�
чів — 2:0. Найкращими тут
були фаворити чемпіонату —
боярські "Ветерани": 2:0 на
їхню користь у матчах як з
командою Глевахи, так і з

командою Хотова. 
Найнапруженішим мат�

чем на ІІ майданчику стала
дуель боярських "Газовиків"
з командою с. Лісники. Про
що свідчить результат матчу:
2:1 на користь "Газовиків". 

А найкращими 5 квітня
була, звісно ж, "інтернаціо�
нальна" команда... вболі�
вальників! Яка дружно під�
тримувала своїх улюблен�
ців, додаючи їм сил у нелег�
кій боротьбі. Не вірите? Тоді
завітайте 12 квітня у гості до
пана Волейболу і переконай�
тесь, що гострих відчуттів та
незабутніх вражень виста�
чить на всіх! А час і місце
зустрічей залишається тра�
диційно незмінним...

Радислав Кокодзей

Традиційно футболь�
на Боярка порадувала
прихильників цього найма�
совішого виду спорту
новиною надзвичайною:
вперше в історії міста від�
бувся Боярський міський
чемпіонат з футзалу
серед ветеранів. Запам'я�
тайте день, коли запо�
чатковано цю традицію:

5 квітня 2009 року...



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 47;079.

E;mail: boyarka;inform@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

Реклама
Оголошення

Шановні мешканці м. Боярка!

У зв'язку з експертизою ліфто�

вого господарства, ліфти у багато�

поверхових будинках часом не

будуть працювати. Просимо виба�

чення за тимчасові незручності.

Адміністрація БГ ВУ ЖКГ

П. Борщагівка, вул. Леніна 12а, офіс 103

БІ

11.04 

СБ 

12.04 

НД 

13.04 

ПН 

14.04 

ВТ 

15.04 

СР 

16.04 

ЧТ 

17.04 

ПТ 

18.04 

СБ 

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +11°  +9°  +15°  +19°  +22°  +18°  +21°  +22°

Температура вночі°C +4°  +4°  +4°  +4°  +8°  +8°  +8°  +10°

Тиск 754  753  752  749  745  746  749  749

Вологість % 45  56  66  43  42  48  41  37

Вітер м/с 

Комфорт °C 6 4 9 9 12 12 11 13

6 6 5 4 4 5 6 7

Автоперевезення:

� вантажні;

� пасажирські;

� послуги вантажників

Телефон:
8�067�771�42�40; 8�044�383�96�64

Наша адреса: Будинок побуту, 2�й поверх

Всі види

юридичних послуг:

� страхування;

� реєстрація ФОП,ТОВ,ПП

Телефон:

8�044�383�96�64;

8�067�606�68�97

Наша адреса: Будинок побуту, 2�й поверх

ПП “ВА�Гранд” ПППП  ““ВВАА22ГГрраанндд””

23 квітня 2009 року о 14.00 в приміщенні районної кла�

сичної гімназії (м. Боярка, вул. Сєдова,7) пройде виставка

художніх робіт інвалідів під назвою "Чорнобильські моти�

ви". Відбудеться концерт�вшанування ліквідаторів ката�

строфи на ЧАЕС.

Організатор виставки — РГО "Дзвони Чорнобиля". 

Тел. для довідок: 8 (097) 8535011, e�mail: dzwony@ukr.net

ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

“Савана Пицца” терміново

потрібні працівники:

• кухар;

• бармени;

• офіціанти;

• прибиральниця

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�318�23�67.

Розмір з/п визначатиметься 

після співбесіди.

Дехтяренко 

Ольгу Євгенівну
вітає колектив КП БГ ВУ ЖКГ

з Днем народження!

Хай квітами стелиться Ваша

життєва дорога, хай Вас

завжди оточують  добрі й

щирі друзі.

Щастям повниться життя,

весняним повноводдям буяє

здоров'я. Живеться весело,

добротно, досхочу.

АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ
СОЮЗ ПІДПРИЄМЦІВ

УКРАЇНИ

повідомляє про припи�
нення роботи Громадської
приймальні АСПУ 

за адресою: 
м. Боярка, 
вул. Хрещатик,2 
(магазин квітів).

Увага!
28 квітня 2009 року у примі�

щенні актової зали Боярської

ЗОШ І�ІІІ ст. № 3 (вул. Ле�

ніна,62) відбудуться громадські

слухання щодо реконструкції

кварталу застарілого житлового

фонду м. Боярка між вул. Моло�

діжна, Гоголя, Дежньова, Буль�

варна.

Початок о 18.00

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 

“Боярка2Інформ”

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 !!!!
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