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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

Дорогою

Христа

У парку Перемоги закладено

липову алею ім. Девіда Лінча

Феєрія ірландського танцю

в районній класичній гімназії   

стор. 10

Смерть на

футбольному полі

стор. 11

стор. 8

ШШШШААААННННООООВВВВННННіііі     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ!!!!

Щиро вітаємо вас із світлим і

радісним святом —  Великоднем!

Чудо Христового Воскресіння

об'єднує всіх нас вірою у перемо�

гу світла над темрявою, добра над

злом, життя над смертю. Воскре�

сіння Ісуса — це утвердження

віри і надії у серці кожного хри�

стиянина, це великий дарунок

Господньої любові.

Величне свято Воскресіння

Христового спонукає кожного із

нас ще раз замислитися над віч�

ними цінностями християнської

моралі, дає нам добру нагоду

наповнити свої серця любов'ю і

добротою, зміцнює кожного з нас

духовно. З настанням Пасхаль�

них днів пробуджується не тільки

земля, а й усі людські надії й спо�

дівання на добру долю. Направи�

мо наші молитви на добрі справи,

світлі помисли, відродження

Української Нації і ствердження

Української Держави.

Бажаємо всім душевної чистоти

і гармонії, миру та спокою в сімей�

них оселях. Нехай Чудо Воскре�

сіння Христового надихає нас на

добрі та праведні справи. Нехай

Пасхальне Свято стане для кожно�

го початком нового життя — кра�

щого і добрішого. 

Здоров'я, миру, помірковано�

сті вам і вашій родині у поступах

на життєвих дорогах, мудрості

для єднання сердець і помислів,

бажань і праці.. Нехай господня

ласка вас зігріває і навчає щастя.

Нехай любов Господня з ясних

високостей в оселю вашу зійде

світлим гостем!

Вітаючи зі світлим Воскресін�

ням Христовим, щиро бажаємо

добра, радості, благополуччя,

миру і спокою в душі, Божого

благословення.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

стор. 2
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Президент України під�
писав Указ про помилуван�
ня 46�ти засуджених. З
початку 2009 року вже було
підписано 3 Укази про
помилування 174�х осіб. 74�
м засудженим зменшили
термін ув'язнення, а 100
осіб звільнили від відбуван�

ня покарання.
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БІ УкрІнформ

Як передає корес�
пондент УНІАН, на бри�
фінгу в Кабінеті Міністрів
Національна Комісія з
регулювання енергетики
(НКРЄ) на своєму засі�
данні відмінила рішення
про підвищення з 1 квітня
2009 р. тарифів на елек�
троенергію для спожива�
чів, які споживають понад
400 кв/г в місяць. Це під�
твердив голова НКРЄ

Валерій Кальченко.

БІ тижня
Подія

Указом Президента
України № 189/2009 від�
повідно до пункту 25 статті
106 Конституції України та
статей 4,12 Закону України
"Про державні нагороди
України" встановлена від�
знака Президента — Хрест

Івана Мазепи.

Понад 80% мобіль�
них телефонів незаконно
ввозяться в Україну. Про це
повідомив керівник держ�
підприємства "Український
центр радіочастот" Павло
Слободянюк. 

Кількість виданих дозво�
лів на їх ввезення у 2008
році збільшилась до 1,3
млн. після введення подвій�
ного маркування телефо�
нів.

Як повідомив керівник
держпідприємства, з 15
квітня розпочнеться експ�
луатація бази даних легаль�
но ввезених мобільних те�

лефонів.

Перший літаючий
автомобіль незабаром на�
дійде у вільний продаж у
США. Літакоавтомобіль має
вигляд спортивного літака і
злітає з автотрас і аеродро�
му. Розвиває в небі швид�
кість до 190 км/год.

Ціна новинки — 
194 тис.$. Власник літако�
автомобіля повинен мати не
тільки посвідчення водія, а
й сертифікат спортивного

пілота.

Підготував Євген Пікуль

8 санаторно�оздо�
ровчих таборів працювати�
муть влітку на Кіровоград�
щині. Нинішнього літа в
області планують оздорови�
ти всіх дітей�сиріт, дітей з
багатодітних сімей та тих,

які мають різні пільги.

УУ  ППААРРККУУ  ППЕЕРРЕЕММООГГИИ  ЗЗААККЛЛААДДЕЕННОО  ЛЛИИППООВВУУ  ААЛЛЕЕЮЮ  ІІММ..  ДДЕЕВВІІДДАА  ЛЛІІННЧЧАА
15 квітня у Боярку заві�

тало багато знаменитостей.
До парку Перемоги  під'їж�
джали кортежі машин зі спі�
ваками, журналістами, відо�
мими режисерами. Боярсь�
кий міський голова  Тарас
Добрівський, як  і годиться
господарю, зустрічав гостей,
серед яких були  соліст гурту
"ВВ" Олег Скрипка, ЕL�
Кравчук, Джанго, актори
"Камеді Клаб" та інші. Усі
чекали на ще одного знаме�
нитого гостя — генія кінема�
тографа,  володаря трьох но�
мінацій Оскар, "Золотої
пальмової гілки" за фільм
"Дикі серцем", Канської
нагороди як кращого режи�
сера  за "Малхолланд
Драйв", Венеціанского "Зо�
лотого лева" за вклад у світо�
вий  кінематограф —  Девіда
Лінча. Його авто прибуло
близько 12 год.  

"Велика честь приймати
таких гостей у нашому місті.
Сьогодні у Боярці вершиться
історія. Ви візьмете участь у
відродженні нашого парку
Перемоги,  реконструкцію
якого ми ведемо", — гово�
рив Т.Добрівський,  — Ми,
усі разом, будемо саджати
липову алею, і пропоную,
щоб вона носила ім'я  Девіда
Лінча. 

На таку пропозицію
Боярського мера пристали
усі учасники акції, серед
яких, окрім гостей, були
члени виконкому, депутати
БМР, представники підпри�
ємництва,  громадських
організації і просто пересічні
боярчани. Дружно аплодую�
чи, вони підтримали пропо�
зицію міського голови. 

— Я надзвичайно щасли�
вий бути тут  і брати участь у
висадженні 1 млн. дерев, —
говорив Девід Лінч. —  Цей
акт символізує навчання
практиці трансцендентальної
медитації 1 млн. дітей, моло�
ді в Україні і в усьому світі. 

За словами Лінча його
батько працював у департа�
менті дослідів американсько�
го сільськогосподарського
університету і обожнював

дерева. Саме тому, закладаю�
чи  липову алею у Боярці, він
думатиме про свого батька.

Генеральний директор
ТОВ "Фабрика санітарно�гі�
гієнічних виробів" Володи�
мир Дімчев повідомив, що
акції з висадки дерев прохо�
дять  у різних регіонах Укра�
їни. За його словами, щоріч�
но з поверхні землі зникають
більш як  14 млн. гектарів
лісу. А від стану "зелених
легень" напряму залежить
стабільність навколишнього
середовища.  Тому виробни�
ки ТМ "Ніжний дотик"
відроджують природу, і саме
тому стали ініціаторами про�
ведення цієї акції. Їх підтри�
мав фонд Девіда Лінча, який
планує додатково профінан�
сувати висадку 1 млн. дерев.
Адже на думку голлівудсько�
го режисера, Україна зараз
схожа на  дерево, яке всихає.
Саме тому режисер відгук�
нувся на пропозицію вироб�
ників ТМ "Ніжний дотик". У
Боярці вже висаджено 10 га
лісу. У кожній області —  по
2 га. У рамках програми
"Відновимо разом природу".
Загалом вже посаджено
близько 200 тис. дерев.

Ще 100 каштанів і 50
кущів  горобини висадили у
парку Перемоги минулого
тижня працівники фабрики.
На допомогу тоді  покликали
дітей Боярської ЗОШ №3,
ЗОШ № 1. "Важко відмови�
тись від  паперових, звичних
серветок, правда?" — запи�
тував Дімчев. "Але ж усе
натуральне, що ми виро�
бляємо, потребує сировини.
Ось ми й вирішили — відда�
вати борг природі, поповню�
вати те, що в неї позичаємо.
Ми будемо висаджувати
дерева повсюди. І дітей залу�
чатимемо, щоб звикали до
нашої ідеології �навколиш�
ній світ треба берегти".  

Принести ще більше зов�
нішньої та внутрішньої
краси у таку чудову країну,
якою є Україна, мав на меті
віце�президент фонду Ро�
берт Ротх, родина якого по�
ходить із України. Мати зав�

жди розповідала йому про
цей чудовий край. 

Представник Фонду Де�
віда Лінча в Україні В'яче�
слав Горловський запропо�
нував посадити не 1 млн., а :
"…нас 47 млн. людей, 47
млн. дерев треба посадити".

Олег Скрипка подякував
організаторам акції за
запрошення долучитись до
такої прекрасної події. Гово�
рив про те, що саджає дере�
ва вперше, тому покинув усі
справи і приїхав сюди. 

Усі взялись за лопати.
Вздовж нещодавно всипаної
алеї, по обидві сторони,
люди розпочали роботу.
Девід копав яму сам.  Дерево
саджав стоячи на колінах,
ретельно розправляючи зем�
лю навколо маленької лип�
ки, а перед тим як полити
його, промовив: "На прикла�
ді цього дерева можна проде�
монструвати як працює
трансцендентальна медита�
ція. Багато речей, які ми
робимо в житті, щоб допо�
могти природі, відбувається
тільки на поверхні. Поли�
вайте коріння і насолоджуй�
тесь плодом — казали мудре�
ці. Так от, трансценденталь�
на медитація полягає у тому,
щоб напоїти усе живе не
ззовні, а з   глибин життя.
Піклуючись про дерево, ви ж
не поливаєте його зверху, а
поливаєте коріння.  І лише
згодом можете насолоджува�
тись плодами". При цьому
Девід ретельно полив корін�
ня першої липки у алеї Бояр�
ського парку.

Варто додати, що голлі�
вудський режисер, автор
культових робіт в кіно, та�
ких як "Дюна", "Внутрішня
імперія", "Голова�ластик",
"Людина�слон", "Синій ок�
самит" і серіалу "Твін Пікс"
понад 36 років захоплюється
трансцендентальною меди�
тацією. Останнім часом про�
пагує її у всьому світі.  Його
мрія нині — зробити  світ
добрішим, а себе талановиті�
шим  та   щасливішим.

Олег Скрипка вже вигля�

дав досить  щасливим.  Він
працював поруч завзято і
впевнено.  А коли липку
посадив — не забув потішити
присутніх українською піс�
нею, яку  заспівав у дуеті із
В.Ключником — спеціаліс�
том Боярської міської ради,
під чудовий оркестр. Здаєть�
ся, це сподобалось не тільки
видатному режисеру Девіду
Лінчу, а й усім присутнім, які
залюбки підспівували.

У Андрія Кравчука 
(ЕL�Кравчук) теж усе  вихо�
дило непогано. Він розпові�
дав про те, що вперше в
Боярці, і йому сподобалось
це маленьке містечко. Як
дізнався про його історичну
цінність, одразу пообіцяв
побувати тут ще не один раз.  

А поруч журналісти кана�
лу "Новий" знімали, здава�
лось, цілий серіал. Ведучі
тішились, копаючи ями і
саджаючи одне деревце за
іншим.  Усе було схоже на
веселу і чудову гру. 

Боярський міський голо�
ва Тарас Добрівський, отець
Дмитрій, депутати міськра�
ди саджали липову алею
разом із підприємцями.
Депутат Анатолій Мірзаєв
працював у парі із Олексан�
дром Рябичем. Їм допомагав
секретар Ради Михайло Лєз�
нік. На кожному дереві
люди залишали папірці із
надписом, де  зазначалось
хто посадив деревце, а в
Книзі записів почесних
гостей залишились записи
відомих людей, які прибули
цього дня до Боярки.  

У парку ще довго звучав
духовий оркестр, люди роби�
ли фото на пам'ять про цей
історичний для Боярки день. 

Пройде багато літ. Колись
на це місце прийдуть наші
онуки. Стануть під століт�
ньою липою  і скажуть : "Цю
липу посадив мій дід, а цю —
Девід Лінч — відомий голлі�
вудський режисер, який
мріяв про те, щоб усі ми
стали кращі і добріші… " 

Наталя Ключник
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БІ району
Новини

В село Петрівське
Києво�Святошинського
району в Центр соціальної
опіки "Отчий дім" 8 квітня
завітали голова Наглядо�
вої ради Міжнародного
благодійного фонду
"Україна 3000" Катерина
Ющенко, Міністр охорони
здоров'я України Василь
Князевич, перший заступ�
ник Секретаря РНБО
України Володимир Ог�
ризко, голова Києво�Свя�
тошинської РДА Ярослав
Добрянський, голова
районної ради Григорій
Косенко, сільський голова
Петрівського Василь Мни�
щенко та представники
інших фондів України та
зарубіжжя.

Гості ознайомилися з
роботою Центру, оглянули
його приміщення, осна�
щення, ознайомилися з
побутом вихованців "Отчо�
го дому".

Від фонду МБФ "Украї�
на 300" пані Катерина
Ющенко подарувала дітям
набори для творчості, ком�
плекти книжок. Раціон
вихованців "Отчого дому"
поповнився запашним
медом та фруктами.

В свою чергу, діти пода�
рували гостям власноруч
створені художні витвори.

Підготував Євген Пікуль

У Києво�Святошинсь�
кому районі, в м. Боярка,
по вулиці Дежньова,62 роз�
ташований територіальний
центр з соціального обслуго�
вування одиноких громадян
та інвалідів району. Керує
центром — Раїса Єременко.
Працює  в центрі 97 співро�
бітників.

Працівники територіаль�
ного центру опікуються
понад 3000�ми осіб, 948 із
яких — одинокі. Кожному,
хто цього потребує, надаєть�
ся адресна допомога.

Всього у Києво�Свято�
шинському районі прожи�
ває 42 тисячі пенсіонерів,
ветеранів, інвалідів, чорно�
бильців, учасників війни та
бойових дій.

Територіальний центр
співпрацює з громадськими
організаціями, організація�
ми ветеранів міста та райо�
ну, налагоджена взаємодія
зі спонсорами.

Деякі працівники тери�
торіального центру працю�
ють тут вже понад 15 років,
незважаючи на нелегку
роботу. Це і Л.В. Коробка, і
Є.М. Ратушна, К.А. Рома�
нюк, Л.А. Крушинська,
Л.М. Щербина, У.А.
Шуляк, О.І. Прокопенко та

інші.

БІ новини
Боярські

УУ   ББ ОО ЯЯ РР КК УУ   ПП РР ИИ ЇЇ ЗЗ ДД ЯЯ ТТ ЬЬ   ГГ ОО СС ТТ ІІ   ІІ ЗЗ   СС ТТ РР ИИ ЯЯ

Хор засновано 1971 року
при Будинку працівників
освіти м. Стрий. З 1989
року колектив носить зван�
ня зразкового. У 1991 році
на базі хору створена п'ята в
Україні хорова школа.
Художній керівник колекти�
ву — Віра Лисик.

За час свого існування
хор об'їздив з концертами
десятки міст України та
близького зарубіжжя. Неод�
норазово гастролював у
Польщі, приймав участь у
міжнародних, Всеукраїнсь�
ких та регіональних хорових
фестивалях, де займав при�
зові місця. Нині хор налічує
близько 100 учасників.

Концертна група, запла�
нована для поїздки до Бояр�
ки складається з 44 учасни�
ків та 6 викладачів. Серед
них: директор школи —
Роман Буник, завуч —
Роман Накрийко, викладач�
методист, голова "Просвіти"

м. Стрий — Лідія Миськів,
керівник хору — Віра
Лисик, концертмейстер —
Оксана Шурко, хормейстер
— Володимир Котик.

Програма концерту,
який відбудеться 3 травня у
Боярському Будинку куль�
тури об 11.30 год.,  розрахо�
вана на 1 год. 30 хв. Склада�
ється з двох хорових відді�
лів. Між відділами — висту�
пи лауреатів та акторів теа�
тру�студії "Подих Мельпо�
мени". Хор виконує класич�
ну музику українських та
зарубіжних композиторів,
народні та сучасні пісні.

Від боярчан зустрічати�
муть та супроводжувати�
муть гостей:

1. Дмитрій Присяж�
ний — священик церкви св.
Покрови;

2. Володимир Вітюк —
депутат БМР;

3. Віталій Ключник —
спеціаліст БМР;

4. Ірина Сєчкова —
директор ББК;

5. Ангеліна Лахта�
дир — голова громадської
комісії у справах сім'ї, дітей
та молоді;

6. Надія Скакодуб —
директор КСЦТ "Оберіг";

7. Ірина Кузьменко�
директор музичної школи.

8. Любов Кравченко —
директор Боярського краєз�
навчого музею.

Редакція "БІ"

2 травня 2009 р. у
Боярку завітає зразковий
дитячо�юнацький хор
"Щедрик" із м. Стрий
Львівської області. Про�
грама перебування гостей
досить насичена: офіцій�
ний прийом у Боярського
міського голови, концерт
в Будинку культури,
зустріч з однолітками та
хористами м. Боярка,
екскурсія містом тощо.

КК ОО НН КК УУ РР СС   ЕЕ КК ОО ЛЛ ОО ГГ ІІ ВВ   РР АА ЙЙ ОО НН УУ

Вперше Еколого�натура�
лістичним центром Києво�
Святошинського району (м.
Боярка) був проведений
конкурс екологічних театрів
початкових класів шкіл
району.

Ця цікавинка відбувалася

в актовій залі Вишнівської
ЗОШ № 3. У конкурсі брали
участь 10 команд: з Боярки,
Малютянки, Тарасівки,
Дмитрівки, Вишневого та ін.

Перше місце дісталося
Малютянській ЗОШ, дру�
ге — екологічному театру
Дмитрівської ЗОШ.

Команда Вишнівської
ЗОШ № 3 отримала дипло�
ми за оригінальне оформ�
лення костюмів.

Всі учасники конкурсу
були нагороджені грамота�
ми, дипломами та подарун�
ками, а глядачі та журі кон�
курсу отримали чималий
заряд позитивних емоцій.

Євген Пікуль

БІ міста
Благоустрій

АКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ТРИВАЄ
Акція з благоустрою

міста триває. І виявилось
чимало бажаючих її підтри�
мати.    "Молодіжна рада"
близько до серця приймає
культурне виховання молоді
загалом, і її ставлення до
чистоти у місті зокрема.
Тому і  участь молоді у дво�
місячнику  з благоустрою
виявилася активною. 

11 квітня на території
лісу в районі БЦРЛ відбувся
суботник. Як розповів В.
Сенчук, організатор акції,
мешканці міста були поін�
формовані заздалегідь.
Міська рада забезпечила
інформаційними флаєрами,
мішками для сміття та рука�

вичками. Очікувалось бага�
то людей, щоб прибрати
якомога більшу територію.
Серед працюючих — навіть
мами з маленькими дітьми.
У неділю було заплановано
продовжити роботу. 

Анна Бєлобородова

ППААРРКК  ""ППЕЕРРЕЕММААГГААЄЄ""

Парк Перемоги таки
"переміг" бруд та сміття.
Тепер він впорядкований,
чистий і доглянутий. А інак�
ше не могло і бути, зважаю�
чи на ту кількість людей, які
долучилися до його приби�
рання.

Ось і минулої суботи, 11
квітня, до справи благоу�
строю парку долучились
працівники Києво�Свято�
шинського центру зайнятос�

ті та пра�
ц і в н и к и
управлін�
ня Пен�
с і й н о г о
ф о н д у
України у
К и є в о �

Святошинському районі. Як і
всі — згрібали листя, сміття,
та складали усе до пакетів. 

Пригадується вислів Ро�
берта Фроста, який колись
сказав: "В світі повно бажа�
ючих: деякі бажають пра�
цювати, інші бажають дозво�
лити їм працювати". Добре,
якби бажаючих працювати
було якнайбільше.

Марина Смірнова

ЧИСТО НЕ ТАМ ДЕ ПРИБИРАЮТЬ,

А ТАМ, ДЕ НЕ СМІТЯТЬ

Ніякі зусилля не бувають
марними. У нас прогрес! До
прибирання парку з христи�
янською громадою "Нове
покоління" долучились пра�
цівники стадіону "Зеніт", і
вже спільними зусиллями
вони боролись зі сміттям.
Завдяки тому, що людей було
більше —  і територію при�
брали значно більшу. Проте,
вже ввечері "культурна"
частина населення нагадала
про себе залишеними під
деревами пляшками, а дехто

знову на звичне місце притяг
своє сміттячко з дому. Невже
аби  місто було чистим, до
кожного мешканця треба
вартового приставляти?

Ганна Бєлобородова

Мешканці гуртожитку, що по вул. Молодіжній, 12 
теж вийшли на суботник 11 квітня. 

"У нас люди різні прожи�
вають. Є люди з обмеженими
фізичними можливостями,
багато молоді, яка, на жаль,
не надто поспішає допомага�
ти. Але ми впорались: і пери�
ла пофарбували, і бордюри
привели в порядок. Тепер
будемо слідкувати, щоб знову
не насмітили", — каже Люд�
мила Корсак — комендант
гуртожитку.

ВСІ НА СУБОТНИК!

ОГОЛОШЕННЯ
Громадська організація Боярський міський ФСК

інвалідів "ІКАР" Києво�Святошинського району запрошує
на автораллі серед інвалідів на автомобілях з ручним
управлінням "Каштани Київщини — 2009", які
проводитимуться 2 травня 2009 року.

Старт — 10.00 (Площа Лесі Українки, поруч з
Облдержадміністрацією — урочиста частина, старт).

Етап слалому — м. Боярка, вул. Білогородська (район
РАЦСу). 2 травня, 13.00.

Фініш — м. Ірпінь. 2 травня, 17.00.
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БІ У світі цікавого

Силові рекорди
Відомий російський

атлет ХХ століття, борець
Іван Заїкін, перебуваючи з
трупою цирку на гастролях
в Парижі, носив на пле�
чах 25�ти пудовий якір 
(1 пуд — 16,4 кг). Також
він брав на плечі довгу
штангу, на які з обох боків
сідало 10 людей, і починав
крутити її навколо себе.

В'язав залізо, як
краватку, гнув плечима
рейки, розривав металеві

ціпи.

Рекорди швидкості
Восени 2005 року був

встановлений рекорд з бігу
на дистанції 100 метрів. А
учасниками забігу були
люди похилого віку, серед
яких —  і довгожителі. Так,
95�річний японець Кордзо
Харагучі подолав стометрів�
ку за 18,4 секунди.

В Книгу рекордів Гінне�
са у 2000 році потрапив
інструктор з гірськолижно�
го спорту Даво Карійкар,
який  з   вершини Евересту
(8848 метрів)  до рівня
5350 метрів, де знаходився
базовий табір, на лижах

дістався за 5 годин.

""ЦЦЕЕ  ТТІІЛЛЬЬККИИ  ППООЧЧААТТООКК""

Близько 40 мешканців
кооперативного будинку,
що по вул. Білогородській,
45, у суботу, 11 квітня, зай�
мались благоустроєм тери�
торії, що належить коопера�
тиву "Восход", а це  близько
1,5 га.  Розріджували старі
кущі, прибирали прилеглу
до будинку територію, сад�
жали квіти на клумбах.

"Це тільки початок", —
коментує один із організато�
рів суботника Анатолій
Наріманович Мірзаєв —
депутат   Боярської міської
ради V скликання. "Ми вирі�

шили ще багато чого зробити
тут нового. Разом з  Оль�
шанською Світланою Іванів�
ною — головою кооперативу
"Восход", маємо грандіозні
плани не тільки на сьогодні.
Сподіваємось, що за під�
тримки членів нашого ко�
оперативу нам вдасться і
тротуари привести в поря�
док, і озеленити територію, і
створити гарні умови для
прогулянок дітей".

Наталя Ключник

Другу суботу поспіль
мешканці вулиць — від вул.
Ворошилова до Колгоспної,
виходять на суботник і
наводять лад у лісосмузі
вздовж залізничного полот�
на станції Тарасівка. 

"Територія дуже велика і
надзвичайно засмічена,  ка�
же Леонід Орел — депутат
Боярської міської ради —
організатор і учасник мас�
штабного прибирання. Але
ми її осилимо. Органічні
рештки закопуємо у землю,
пластик  та інший непот�
ріб — у мішки, а гілля спа�
люємо. Так робимо щороку.
Люди  замінюють один од�
ного. Сьогодні на суботник
прийшли близько 50 осіб".

І справді, робота кипіла.
Найактивніше працювали
Гостєва Наталя Павлівна
(вул. Залізнична, 13), Андрі�
євська Ірина Віталіївна
(вул.Дзержинського, 6),
Рєзнік Ольга Воло�
димирівна (вул.
Дзержинського, 2),
Луценко Світлана
Миколаївна (вул.
Д з е р ж и н с ь к о г о ,
16), Літвінова Ната�
ля Анатоліївна (вул.
Таращанська, 6),
Панько Валентина

Григорівна (вул.
Таращанська, 9),
Дідківська Валенти�
на Миколаївна  (вул.
Таращанська, 3),
Іншеков Валентин
Миколайович (вул.
Петрівського, 3),
Панамаренко Ната�

ля Михайлівна та Панама�
ренко  Микола Олександро�
вич (вул. Петрівського, 17).

"Зробимо такого собі
своєрідного "лежачого полі�
цейського", щоб повільніше
проїжджали, — каже Ана�
толій Зігізмундович —  бать�
ко великої родини Самбор�
ських, який своїх  8�ро дітей
до праці залучав з дитин�
ства. Тепер вони майже всі
дорослі, і всі, як один, пліч�
о�пліч з батьком працюють
на суботнику. Кажуть, що
сусіди більше ніж родина,
тому й вони тут. 

Мені сподобався настрій
цих людей, які не нарікали
на порізані склом руки, вто�
млені спини, а чинили про�
сто: наводили лад у своєму
місті, яке люблять, а тому
хочуть бачити його краси�
вим і чистим.

Наталя Ключник

ПП РР ОО СС ТТ ОО   ВВ ОО НН ИИ   ЛЛ ЮЮ ББ ЛЛ ЯЯ ТТ ЬЬ   СС ВВ ОО ЄЄ   ММ ІІ СС ТТ ОО

БІ міста
Благоустрій

Рекорд з бігу
Самий довгий забіг був

зафіксований у США в
1983 році, коли Роберт
Свидгал пробіг 17071 км.
територією Америки. Цей
марафон продовжувався з 9
жовтня 1982 року по

липень 1983 року.

УУ СС ДД ППУУ СС ДД ПП ЗА ЧИСТЕ  МІСТО
В № 9�10 газети "Боярка�

Інформ" від 7 березня була
надрукована стаття "Змінити
позицію "лише споживача"
на позицію господаря", в
якій йшлося про занедбаний
стан території поблизу кіно�
театру "Космос" та будівлі
ВАТ " Дослідно�експеримен�
тального управління зварю�
вальної техніки".

"Хочеться сподіватись,
що ВАТ "ДЕУ ЗТ" змінить
свою позицію "лише спожи�
вача" і почне господарювати
на своїй території, яка про�
сто благає аби її прибра�
ли", — рядки з публікації.
Чекали, сподівались,  але
керівництво ВАТ "ДЕУ ЗТ"
так нічого і не змінило. Змі�
нили ситуацію інші.

Одним з орендарів примі�
щення  у ВАТ "ДЕУ ЗТ" є
осередок партії УСДП,
чиїми руками територія на�
решті були впорядкована.

Прибрали те сміття, побіли�
ли бордюри, дерева. Приве�
ли до ладу квітники, де
висадили  квіти і туї. Позрі�
зали сухе гілля на деревах,
зрізали верхівки кущів.  

Через декілька годин
перейшли на вул. Білого�
родську, 51. І вже разом з
членами ВО "Батьківщина"
продовжували прибирати
придорожну смугу, що веде
до с. Білогородка.

Марина Смірнова  

ББ ЮЮ ТТ ІІ ВВ ЦЦ ІІ   НН АА   СС УУ ББ ОО ТТ НН ИИ КК УУ
19 квітня  всі ми зустріча�

тимемо світле й радісне свя�
то — Великдень. А 23 квітня
центральними вулицями
нашого міста пройде Марш
Миру. Вже можна з впевне�
ністю сказати, що місто гото�
ве до свят і зустрічі гостей.
Залишились останні штрихи. 

"Внести" їх вийшли 11
квітня й члени ВО "Батьків�
щина" від фракції БЮТ у
Боярській міській раді. Їхня
"підопічна" територія —
квітникова клумба і дорога,

якою транспорт прямує до с.
Білогородка.

Узбіччя вздовж дороги,
ритвини, канави — ніщо не
залишилось поза увагою
бютівців. Ті, хто частенько
проїжджає цією дорогою,
мають змогу бачити, в
якому стані перебуває при�
дорожна смуга. А 11 квітня
вигляд її, безперечно, змі�
нився на краще. Хочеться
сподіватись, що це надовго.

Марина Смірнова

Ті, хто прибирає, чи ті,
хто смітять?

Після масових заходів з
благоустрою міста, здається,
розквітне воно, наче квітка
навесні. Стільки зусиль до
прибирання доклали і діти, і
дорослі. Та знову те саме… А
саме — височіють на око�
лицях міста страхітливими
примарами купи сміття.
"Боярській варті" у цьому
сенсі роботи кожен день
вистачає. У приватному сек�
торі — все зрозуміло, хоч
хазяїна сміття знайти
можна. З цього приводу у
виконавчій службі штрафів
лежить на 60 000 грн. А кого
штрафувати за сміттєзвали�
ще на території ЗОШ № 4?

Можна здогадатись, що
це дуже "зручне" місце для
мешканців розташованих
поруч будинків. Але ж не
будеш їх чатувати вдень і
вночі, щоб за руку схопити.
Залишається мріяти про
камери спостереження. До
чергової купи сміття довго
їхати не довелось — та це
вже проблема ЖЕКу. Зріза�
ні дерева, будівниче сміття і

все інше, що не вмістилось в
контейнери — "мальовничо"
зсунулось на дорогу по вул.
Б. Хмельницького   (побли�
зу кафе "Дукат").

Їдемо далі. Вулиця
Щорса. На обшарпаній
будівлі вивіска  "Центр під�
готовки водіїв". Як з'ясува�
лось, це приміщення орен�
дують три організації. Нез�
розуміло, чи то дуже бідні,
чи то дуже ледачі. Паркану
там нема вже багато років. А
сміття — купка, купа і ще
трошки. Чим не чудова
нагода режисера якогось
запросити — пейзаж для
картини жахів. І допрацьо�
вувати нічого не треба. Тіль�
ки уявіть (хоча, можете і на
екскурсію сходити): старез�
на порепана будівля, вікна з
побитим склом, вітер ганяє
порожні пакети — немов
привиди. А з тих багаторіч�
них куп сміття, того й гляди,
щось виповзе. І зграї бродя�
чих собак доповнюють цю
колоритну картину. Як ви
гадаєте, потрібні нам такі
"підприємці"?  

Мешканці Боярки бажа�

ють жити в чистому місті і
роблять для цього все
можливе. Це зрозуміло, коли
бачиш, яка кількість людей
бере участь в благоустрої
міста. А до тих злочинців, які
спотворюють ліси, парки і
вулиці Боярки пора вже
застосувати "шокову тера�
пію". Штраф розміром із
зарплатню, праця на благо
міста або зустріч "віч�на�віч"
з учасниками суботників.
Не дуже радикально, як ви
гадаєте?

Ганна Бєлобородова
рейдом з 

"Боярською вартою"

ХХТТОО  ККООГГОО  ППЕЕРРЕЕММООЖЖЕЕ??  
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БІ писали
Ви нам

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 100 грн.;

педагог Тамара Василів�
на Сухініна разом із трьома
своїми приятельками пере�
дали на лікування Романа
200 грн.;

педагогічний колектив та
учні Боярської ЗОШ № 4
зібрали та передали на ліку�
вання Романа 1090 грн.;

педагогічний колектив та
учні Боярської ЗОШ № 1
зібрали і передали на ліку�
вання Романа 2365 грн.

Велика подяка педагогу з
образотворчого мистецтва
ЦТМ "Оберіг" Поліщук Тетя�
ні Іванівні, яка передала на
лікування Романа 100 грн.

Велика подяка сім'ї Раух,

яка передала на лікування
Романа 150 грн.

Велика подяка за допомо�
гу співробітникам ЦРЛ, які
передали на лікування Рома�
на 260 грн.

Окрема подяка колишнім
працівникам БМУ�33 Стоко�
лос Галині Федорівні та
Малькевич Валентині Ісидо�
рівні, які передали на ліку�
вання Романа 170 грн.

Члени виконкому Бояр�
ської міської ради передали
на лікування Романа 1000
грн.

Минулого тижня на осо�
бовий рахунок Левченко
Людмили Євгенівни (мате�
ріальна допомога на лікуван�
ня Романа) надійшли кошти
в сумі 2416 грн.

Станом на 14 квітня 2009
р. на лікування Романа всьо�
го зібрано 19 246 грн.

БІ дитині!
Допоможіть

БІ з регіонів
Вісті

Одеса Жванецького

В Одесі увіковічнили
Жванецького. Нещодавно
на сесії Одеської  міськради
прийняли рішення про
перейменування бульвару
Мистецтв на вулицю Жва�
нецького.

Саме таким чином одеси�
ти вирішили поздоровити
свого земляка, письменни�
ка�сатирика, почесного гро�
мадянина Одеси з 75�річчям. 

…У 1956 році Михайло
Жванецький закінчив Одесь�
кий інститут інженерів мор�
ського транспорту по спе�
ціальності "інженер�механік
підйомно�транспортного ус�
таткування портів". Спочат�
ку працював інженером в
Одеському порту. А в1963
році, під час гастролей Ленін�
градського театру мініатюр
— познайомився з Аркадієм
Райкіним, який включив
його творчі замальовки до
свого репертуару. А незаба�
ром і самого Жванецького
маестро запросив до театру
на посаду завідуючого літера�
турною частиною.

У 1988 році Михайло
Жванецький створив театр
мініатюр, художнім керів�
ником якого він є і по сьо�

годні.

Землю — послам!

8 посольств іноземних
держав зажадали купити
земельні ділянки в центрі
Києва під свої резиденції.
Зокрема, у мерію зверну�
лися з проханням посоль�
ства Німеччини, Франції,
Швейцарії, Польщі, Ірану,
Алжіру, Нідерландів та
Казахстану.

Це додасть бюджету
Києва 70,6 млн.грн.

Підготував Євген Пікуль

Криза…
Як зненацька
вона увірвалася
в життя людей.
Безробіття, нес�
татки, страх  втратити робо�
ту, невпевненість у завтраш�
ньому дні — боляче вразили
всі верстви населення.

Скільки негативу можна
побачити по телебаченню та
прочитати на сторінках
газет. Складається вражен�
ня, ніби життя закінчується і
виходу немає з цього тупика.

А люди вже так стоми�
лись від цього. Лишень про�
кинешся — чуєш про пога�
не, лягаєш спати з такими
самими думками. Втрачаєш
спокій, а це — здоров'я.

Але невже так все погано?
Адже наперекір всьому —
життя продовжується! На�
роджуються діти, одружу�
ються молодята, квітнуть
квіти, світить сонце, немає
війни. А це саме головне!

І як важливо серед нега�

тивних подій побачити
позитив і на цьому позити�
ві жити.

А він поряд, треба
лише взяти до рук міську

газету "Боярка�Ін�
форм". В ній вис�
вітлюються лише
позитивні новини.

Тут можна прочитати
про те, що робить місь�

ка влада для боярчан,
про досягнення наших бояр�
ських спортсменів, про різ�
номанітні дитячі конкурси
та фестивалі, і взагалі, про
все хороше, що відбувається
у місті, і що планується зро�
бити, змінити на краще.

Прочитаєш цю газету, і
зразу піднімається настрій,
хочеться далі жити і працю�
вати. Газета несе людям
чистоту і порядність.

Побільше б нам газет та
телепрограм, які доносять
до людей те світле, позитив�
не, життєрадісне.

Хочу побажати колекти�
ву редакції газети натхнен�
ня та творчих успіхів.

З повагою, ваш постій4
ний читач, пастор Бояр4

ської помісної церкви
"Спасіння" Гончаренко

Олена Іванівна

ЗЗ УУ ММ ІІ ЙЙ   ПП ОО ББ АА ЧЧ ИИ ТТ ИИ   ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ ИИ ВВ
Пік весіль припадає саме

на кінець квітня — початок
травня.

Останніми роками спо�
стерігається тенденція до
зростання кількості шлюбів.
Наш Києво�Святошинський
район теж не "пасе задніх".
Наприклад, якщо у 2004
році в районі зареєстровано
близько 1000 шлюбів, то
вже у 2008 році їх кількість
сягнула за півтори тисячі.

За інформацією Києво�
Святошинського відділу
РАЦС тих, хто бажає розлу�
читися, також не меншає.
Кожного року в нашому
районі розривають шлюб 600
подружніх пар (35% від кіль�
кості одружень).

Євген Пікуль

ВВ ЕЕ СС НН АА   ——   ПП ОО РР АА   ВВ ЕЕ СС ІІ ЛЛ ЬЬ

БІ пора
Весільна

Середній вік нарече�
них, які вперше беруть
шлюб, у Болгарії, Литві,
Латвії, Румунії, Чехії, Угор�
щині — 24�25 років. У
Бельгії, Норвегії, Фінляндії,
Німеччині — 27 років. В

Україні — 23�24 роки.

Кожна четверта
українська сім'я з неповно�
літніми дітьми є неповною
(у 92,5% таких сімей діти
зростають без батька, в

7,5% — без матері).

Україна є одним із
лідерів серед країн Європи
за рівнем цін на одяг для
вагітних жінок та одяг для

дітей,  дитячі іграшки.

Минулого тижня свій 70�
літній ювілей відзначив
заступник директора КП
"Києво�Святошинські "Тепло�
ві мережі" Муравіцький
Володимир Тимофійович.

Володимир Тимофійович у
свій час був одним із тих, хто
створив  і розбудував "Теплові
мережі". З 1995 по 1999 р. був
його директором. "Складні то

були часи", — пригадує юві�
ляр, —  У спадок нам дісталось
старе підприємство із значни�
ми боргами. Поставлене зав�
дання із розбудови нової
структури виконували разом,
усім колективом. Тоді почали
усе з чистого аркуша. Відбуду�
вали приміщення, потроху
розраховувались із боргами з
заробітної плати, будували
мережі. Усі працювали із розу�
мінням і в команді. Нині пере�
живаємо теж непрості ча�

си", — додає ювіляр, який і
донині прекрасно виглядає і
все ще не тільки у строю, а й
працює заступником
директора з еконо�
мічних питань.

Міський голова
Тарас Добрівський
та секретар Боярсь�
кої міської ради
Михайло Лєзнік
привітали ювіляра і
побажали здоров'я,
наснаги  і довгих літ

життя. До вітань долучаєть�
ся і редакція  газети “Бояр�
ка�Інформ”.

БІ вітання
Наші
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ПОНЕДІЛОК
20 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода

09.10 Доки батьки сплять

09.20 Підсумочки

09.30 Антивірус для дітей

09.45 Крок до зірок

10.20 Прем"єра. Дитячий

мюзикл "Кольорові сни Еколь"

11.25 Муз. ua

11.55 Стильна штучка

12.20 Погода

12.25 Здоров'я

13.20 Музична Великодня

14.55 Д/ф "Вишита церква"

15.15 Погода

15.25 Вікно в Америку

15.50 "Назавжди". Концертна

програма до 60�річчя від дня

народження В.Івасюка

18.00 Погода

18.15 Х/ф "Справжня леді"

19.55 Погода

20.05 "Попередження"

21.00 Новини

21.15 В. Івасюк. "Життя моє �

обірвана струна"

22.20 Далі буде...

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Х/ф "Справжня леді"

02.50 Повернення

03.25 Хто в домі хазяїн?

03.50 Ситуація

1+1

06.00 Українські мультфільми

06.30 Х/ф "Потанцюй зі мною"

09.10 "Караоке на Майдані"

10.20 "Криве дзеркало"

12.45 Х/ф "Я рахую раз, два,

три..."

14.45 Х/ф "В очікуванні дива"

16.40 Х/ф "Хроніки Нарнії.

Лев, чаклунка та шафа"

19.30 ТСН

20.00 Х/ф "Пірати Карибського

моря � 2. Скриня мерця"

23.05 Т/с "Секс і місто"

23.30 Т/с "Іван Подушкін �

джентльмен розшуку"

00.50 "Документ"

01.50 Т/с "Секс і місто"

02.20 Т/с "Іван Подушкін �

джентльмен розшуку"

03.15 "Документ"

04.15 Х/ф "Римський�

Корсаков"

ІНТЕР

05.50 Док. проект "Хто

занапастив Майя"

06.40 Х/ф "Жіноча власність"

08.20 Т/с "Сільська комедія"

09.20 Х/ф "Прощена неділя"

11.15 Х/ф "Артистка"

13.10 "Місце зустрічі. Мій

рідний край"

15.00 Х/ф "Адмірал". s

17.15 Новини

17.30 "Жди меня"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "Катерина�2"

22.20 Док. проект "Зцілення

вірою. Рецепти чудес".

23.30 Х/ф "Метро". s

01.50 "Подробиці"

02.10 Док. проект "Хто

занапастив Майя"

03.00 Т/с "Лас�Вегас"

03.50 "Картата потата"

04.20 Знак якості

05.00 Ключовий момент

05.45 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Сон літньої ночі"

07.45 Церква Христова

08.00 Х/ф "Пригоди Роккі і

Буллвінкля"

09.35 Х/ф "Індіанець у шафі"

11.30 Х/ф "Пожежний пес"

13.55 Х/ф "Домашній арешт"

16.05 Х/ф "Щурячі біги"

18.15 М/ф "Мадагаскар"

20.05 Х/ф "День радіо".

22.00 Х/ф "Любов та інші

неприємності"

00.00 Спортрепортер

00.05 Служба розшуку дітей

00.15 Х/ф "Хлопці не плачуть".

02.30 Зона ночі Культура

02.35 Школа спектралізму

03.00 Праворуч про возєднання

03.30 Зона ночі Культура

03.35 Казимир Великий, або

Малевич селянський

04.05 Музей Ханенків

04.20 Зона ночі

04.25 Невідома Україна

05.20 Зона ночі

ВІВТОРОК
21 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

12.55 Одкровення з нагоди

13.25 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"

16.10 Індиго

16.45 Золота десятка М.

Поплавського

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 Громадська варта

01.40 Право на захист

02.00 Ситуація

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Точка зору

02.50 Життя триває...

03.40 Служба розшуку дітей

03.50 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"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.20 Т/с "Єрмолови"

13.20 Х/ф "За двома зайцями"

15.05 Т/с "Район Мелроуз"

16.05 Т/с "Всі жінки � відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення"

18.15 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

06.00 "Міста підземного світу".

Нью�Йорк

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"

10.00 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Дитяче

фруктове пюре

13.00 Т/с "Зачароване кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі"

15.00 Т/с "Морозов"

16.10 Т/с "Катерина�2"

17.10 "Судові справи"

17.55 Новини

18.10 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "Катерина�2"

22.20 Док. проект "Сергій

Бодров. Кавказький полонений"

23.20 Х/ф "Над законом"

01.30 "Подробиці"

02.00 "Міста підземного світу"

Нью�Йорк

02.45 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.50 Т/с "Лас�Вегас"

03.30 Знак якості

04.10 Судові справи

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 "Любов та інші

неприємності"

11.05 Т/с "Кадети"

12.10 Т/с "ГІБДД і т.д."

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.45 М/с "Бетмен"

14.05 М/с "Підлітки�титани"

14.30 Teen Time

14.35 Т/с "Ханна Монтана"

15.00 Т/с "Друзі"

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Ранетки"

17.05 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"

21.25 Т/с "Щасливі разом"

22.25 Х/ф "Голий пістолет"

00.30 Репортер

00.45 Спортрепортер

00.50 Погода

00.55 Т/с "Ксена � принцеса

воїн�5"

01.35 Зона ночі Культура

01.40 Райські сади гетьмана

Сагайдачного

02.00 Драй Храму останні

сторінки

02.30 Зона ночі Культура

02.35 Українці Віра

03.20 Бачу тобі Буковино

03.35 Зона ночі Культура

03.40 Моя Марія Заньковецька

04.10 Хотин

04.15 Зона ночі

04.20 Бий, хто цнотливий

04.35 Середньовіччя

починається о 18

04.45 Видряпатися на попа

05.00 Зона ночі

05.05 Невідома Україна

06.00 Зона ночі

СЕРЕДА
22 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

12.25 Український вимір

12.55 Експерти дозвілля

13.25 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 Золота десятка М.

Поплавського

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Прес�конференція

Президента України Віктора

Ющенка

20.35 Діловий світ

20.50 Ситуація

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 Відкрита зона

01.45 Творчий вечір М.Стефюк

02.50 Життя триває...

03.40 Служба розшуку дітей

03.50 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"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.20 Т/с "Єрмолови"

13.20 Т/с "Район Беверлі�Хіллз"

14.20 Т/с "Район Мелроуз"

15.25 "Шість кадрів"

15.35 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.00 Т/с "Всі жінки � відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.15 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 "Міста підземного світу"

Лондон

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"

10.00 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Крекер

солоний

13.00 Т/с "Зачароване кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі"

15.00 Т/с "Морозов"

16.10 Т/с "Катерина�2"

17.10 "Судові справи"

18.00 Новини

18.10 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "Катерина�2"

22.20 Док.проект "Смертельне

кохання"

23.20 Х/ф "Розбірки в

маленькому Токіо".

01.00 "Подробиці"

01.30 "Міста підземного світу"

Лондон

02.20 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.25 Т/с "Лас�Вегас"

03.00 "Знак якості"

04.20 "Судові справи"

05.10 "Ключовий момент"

05.50 "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 "Голий пістолет"

10.50 Т/с "Кадети"

11.50 Т/с "ГІБДД і т.д."

12.45 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Бетмен"

13.50 М/с "Підлітки�титани"

14.25 Teen Time

14.30 Т/с "Ханна Монтана"

14.50 Т/с "Друзі"

15.50 Teen Time

15.55 Т/с "Ранетки"

17.00 Т/с "Запеклі

домогосподарки"

17.55 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки"

21.25 Т/с "Щасливі разом"

22.25 Х/ф "Дорожня пригода".

00.40 Репортер

00.55 Спортрепортер

01.00 Погода

01.05 Служба розшуку дітей

01.10 Т/с "Ксена � принцеса

воїн�5"

01.50 Зона ночі Культура

01.55 Українці Віра

02.45 Зона ночі Культура

02.50 Цикл. Історія кіно

України. Великий німий

заговоривши

03.15 Наукове кіно України 30�

40 років

03.40 Зона ночі Культура

03.45 Кузня неімущих

04.10 Зона ночі

04.15 Український Соломон, або

Українська правда і закон

04.30 Утрачені права

04.45 Зона ночі

04.50 Невідома Україна

05.45 Зона ночі

ЧЕТВЕР
23 квітня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.40 В. Івасюк. "Життя моє �

обірвана струна"

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.25 Український вимір

12.55 Служба розшуку дітей

13.05 Хай щастить

13.35 Кіно.ua

14.05 Книга.ua

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 Космічна місія

17.05 Десятка кліпів М.

Поплавського

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 "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 Д/ф "Містерія Марії. М.

Приймаченко"

01.50 Хай щастить

02.20 Ситуація

02.30 Космічна міссія

02.50 Життя триває...

03.40 Служба розшуку дітей

03.50 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"
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08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�Хіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.20 Т/с "Єрмолови"

13.15 Т/с "Район Беверлі�Хіллз"

14.15 Т/с "Район Мелроуз"

15.25 "Шість кадрів"

15.35 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.00 Т/с "Всі жінки � відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.15 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 "Міста підземного світу"

Париж, катакомби смерті

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"

10.00 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Вермут

13.00 Т/с "Зачароване кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі"

15.00 Т/с "Морозов"

16.10 Т/с "Катерина�2"

17.00 "Судові справи"

18.00 Новини

18.10 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "Катерина�2"

22.20 Док. проект "Мартін

Борман � радянський шпигун"

23.20 Х/ф "Лють і честь".

01.20 "Подробиці"

01.50 "Міста підземного світу"

Париж, катакомби смерті

02.35 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.40 Т/с "Лас�Вегас"

03.20 Х/ф "Лють і честь"

04.40 "Знак якості"

05.20 "Судові справи"

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Т/с "Солдати�12"

06.20, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.25 Т/с "Друзі"

09.00 М/с "Веселі мелодії"

09.10 Х/ф "Великий, товстий

брехун"

11.05 Т/с "Кадети"

12.10 Т/с "ГІБДД і т.д."

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.45 М/с "Бетмен"

14.05 М/с "Підлітки�титани"

14.30 Teen Time

14.35 Т/с "Ханна Монтана"

15.00 Т/с "Друзі"

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Ранетки"

17.00 Т/с "Запеклі

домогосподарки"

17.55 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки"

21.25 Т/с "Щасливі разом"

22.25 Х/ф "Самогубство в

колледжі".

00.40 Репортер

00.55 Спортрепортер

01.00 Погода

01.05 Служба розшуку дітей

01.10 Т/с "Ксена � принцеса

воїн�5"

01.50 Зона ночі Культура

01.55 Українці Надія

02.45 Місто Юрії. Біла Церква

02.55 Зона ночі Культура

03.00 Козак душа правдива

03.15 Козацькі могили

03.35 Дерево під вікном

04.00 Зона ночі

04.05 Я милостю Божою пан

Возний

04.30 Магдебурзькі хроніки

04.45 Перші кроки

криміналістики

05.00 Зона ночі

05.05 Невідома Україна

06.00 Зона ночі

П’ЯТНИЦЯ
24 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

12.55 Вихідні по�українськи

13.20 Наша пісня

14.00 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

14.30 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"

16.10 Пазли

16.45 Аудієнція. Спецвипуск

17.00 Д/ф "Постать для всіх

канадців"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

18.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга. ФК

"Львів" � "Кривбас" (Кривий

Ріг)

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 Аудієнція. Спецвипуск

01.35 Д/ф "Постать для всіх

канадців"

02.25 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

02.50 Життя триває...

03.40 Служба розшуку дітей

03.50 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"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.20 Т/с "Єрмолови"

13.15 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

14.15 Т/с "Район Мелроуз"

15.25 "Шість кадрів"

15.35 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.00 Т/с "Всі жінки � відьми"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.15 Т/с "Єрмолови"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.20 Т/с "Маргоша"

22.25 "Наша russia"

23.00 Х/ф "Шалений кулак"

01.10 Т/с "Маргоша"

02.00 Х/ф "Дитяча кімната"

03.20 Х/ф "Шалений кулак"

05.05 Т/с "Район Мелроуз""

05.50 Українські мультфільми

ІНТЕР

06.00 "Міста підземного світу".

Рим. Піднесення

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"

10.00 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Сир для

тостів

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі"

15.00 Т/с "Морозов"

16.10 Т/с "Катерина�2"

17.00 "Судові справи"

18.00 Новини

18.10 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці".

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 "Свобода на Інтері"

00.30 Док. проект "Хто

заплатив Леніну. таємниця

століття"

01.30 "Подробиці"

02.00 "Міста підземного світу"

Рим. Піднесення

02.50 "Знак якості"

03.30 "Ключовий момент"

04.10 МультТ/с "Звірятка в

будинку Теза"

05.30 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Служба розшуку дітей

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Як я потрапив у

коледж"

10.50 Т/с "Кадети"

11.50 Т/с "ГІБДД і т.д."

12.45 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.45 М/с "Бетмен"

14.05 М/с "Підлітки�титани"

14.35 Teen Time

14.40 Т/с "Ханна Монтана"

15.00 Т/с "Друзі"

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Ранетки"

17.00 Т/с "Запеклі

домогосподарки"

17.55 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки"

21.25 Т/с "Щасливі разом"

22.25 Тільки правда?

23.25 Комеди�Клаб. Росія

00.35 Репортер

00.50 Спортрепортер

00.55 Погода

01.00 Т/с "Ксена � принцеса

воїн�5"

01.45 Зона ночі Культура

01.50 Мольфар з роду Нечаїв

02.05 Диво калинове

02.35 Кольорові асоціації

Марини Банник

02.50 Зона ночі Культура

02.55 Українська художня

школа

03.20 Каплиця Боімів

03.35 У кожній професії є

музика

03.50 Зона ночі

03.55 Третя влада

04.40 Зона ночі

04.45 Невідома Україна

06.10 Зона ночі

СУБОТА
25 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 Концерт фольклорного

гурту "Древо"

12.40 Погода

12.50 Кордон держави

13.10 Парламент

13.55 Наша пісня

14.35 Книга.ua

15.20 Кіно.ua

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Іллічівець" (Маріуполь) �

"Металург" (Донецьк)

18.00 Погода

18.10 Д/ф "Спідні таємниці

жіночності"

19.15 Х/ф "Мільйон у

шлюбному кошику"

21.00 Новини

21.20 Світ спорту

21.35 Погода

21.45 Фольк�music

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Автоакадемія

01.50 Х/ф "Мільйон у

шлюбному кошику"

03.20 Хто в домі хазяїн?

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.10 Мультфільм "Воскресіння"

07.00 "Без табу"

07.55 "Світське життя"

09.05 "Хто там?"

10.15 Мультфільм "Улюблений

прибулець"

10.40 Мультфільм "Абрафакси

під піратським прапором"

12.05 Х/ф "Три ніндзя, або

рівно опівдні"

14.05 "Катастрофи"

14.45 Х/ф "Уроки зваблення"

16.55 "Криве дзеркало"

19.30 ТСН

20.00 "Танцюю для тебе � 2"

23.10 Х/ф "Карасі"

01.25 Х/ф "Привид"

02.45 Х/ф "Дитяча кімната"

04.05 Х/ф "Привид"

05.25 Х/ф "Варрава"

ІНТЕР

06.00 Док.проект "Світ вікінгів"

07.00 Програма "Свобода на

Інтері"

10.00 "У Городку". Дайджест

10.40 Кулінарне шоу "Картата

потата"

11.30 Комфорт�шоу

"Квадратний метр"

12.20 Т/с "Полювання на

піранью"

16.20 "Найрозумніший"

18.00 "Позаочі". Сосо

Павліашвілі

19.00 Т/с "Сільська комедія"

20.00 "Подробиці"

20.30 "Місце зустрічі. Тільки в

кіно"

22.20 Т/с "День виборів"

02.00 "Подробиці"

02.30 Док.проект "Світ вікінгів"

03.20 М/с "Звірятка в будинку

Теза"

04.20 "Уроки тітоньки Сови"

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф "Пустоголові"

07.55 Х/ф "Велика пригода

Барні"

09.35 Будинок закритий на

ремонт

10.30 Зоряні драми

11.10 Інтуїція

12.10 Info�шок

13.10 Гіпноз

14.10 Шоу "Файна Юкрайна"

15.20 Тільки правда?

16.10 Т/с "Щасливі разом"

17.50 Х/ф "Вищий пілотаж"

19.55 Х/ф "Година розплати"

22.15 Хто проти блондинок?

23.30 Спортрепортер

23.35 Х/ф "Від заходу до

світанку". n

01.55 Х/ф "Погані дівчиська".

03.30 Зона ночі Культура

03.35 Дійові особи

03.45 Зона ночі

03.50 Невідома Україна

04.20 Зона ночі

НЕДІЛЯ
26 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

11.00 Муз. ua

11.30 Стильна штучка

11.50 Погода

12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

12.35 Здоров'я

13.35 Телевізійний журнал

"Околиця"

14.05 Благовісник

14.40 Аудієнція

15.10 До Міжнародного Дня

пам'яті жертв радіаційних

аварій і катастроф. Д/ф "Зона

очищення"

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Металіст" (Харків) �

"Металург" (Запоріжжя)

18.00 Д/ф "Легенди не

вмирають. Трембіта"

18.30 Діловий світ. Тиждень

19.05 Погода

19.15 Х/ф "Пробач"

21.00 "Культурний фронт" з Ю.

Макаровим

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 "Пробач"

02.55 Благовісник

03.25 Аудієнція

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.15 Мультфільм "Абрафакси

під піратським прапором"

07.25 Д/ф "Кипучий реактор.

Приречений на вибух"

08.25 Мультфільм "Улюблений

прибулець"

09.05 "Лото�забава"

10.10 Д/ф "Загублений світ.

Зона радіаційного заробітку"

11.05 "Караоке на Майдані"

12.00 "Танцюю для тебе � 2"

15.05 "Криве дзеркало"

17.15 Х/ф "Карасі"

19.30 ТСН

20.20 Х/ф "Королева"

22.30 "Світське життя"

23.30 Х/ф "Айсберг"

01.25 Х/ф "Провина"

02.40 Х/ф "Айсберг"

04.05 Д/ф "Кипучий реактор.

Приречений на вибух"

04.55 Д/ф "Загублений світ.

Зона радіаційного заробітку"

05.50 Українські мультфільми

ІНТЕР

04.50 Х/ф "Кохання з першого

погляду"

07.40 "Найрозумніший"

09.20 "Городок"

10.00 "Україно, вставай!"

10.30 Х/ф "Бомж"

12.40 Х/ф "Аврора"

15.00 Док. проект

"Б.Брондуков. Перший після

Чапліна"

16.00 "Вечірній квартал"

18.10 Х/ф "Найкраща бабуся"

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Як же бути серцю".

23.00 Х/ф "Випадковий запис"

00.50 "Подробиці тижня"

01.40 Х/ф "Кохання з першого

погляду"

04.20 М/с "Звірятка в будинку

Теза"

04.40 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Х/ф "Поцілунок перед

смертю"

05.45 Х/ф "Зломщики"

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в лікаря

08.35 Руйнівники міфів�4

09.40 Т/с "Щасливі разом"

10.40 Х/ф "Година розплати"

12.55 Шоуманія

13.35 Ексклюзив

14.15 Аналіз крові

15.00 Зоряні драми

15.55 Info�шок

16.55 Х/ф "Зачарована"

19.05 Х/ф "Реальні кабани".

21.30 Хто проти блондинок?

22.25 Шоу "Файна Юкрайна"

23.10 Камеді клаб

00.05 Спортрепортер

00.10 Х/ф "Кузина Бетті"

02.20 Зона ночі Культура

02.25 І буде новий день

03.10 Зона ночі Культура

03.15 Райські сади гетьмана

Сагайдачного

03.35 Драй Храму останні

сторінки

04.00 Зона ночі

04.05 Невідома Україна

06.05 Зона ночі
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БІ До Великодня

Це була вже третя подо�
рож боярських прочан до
Святої Землі. Вона  розпоча�
лась 11 березня з міста Бояр�
ка, де після молебні у храмі
до групи прочан із Боярки
долучились  кияни і луганча�
ни, тернополяни і черкаща�
ни. Усі разом  вирушили у
далеку дорогу із одним
бажанням —  відвідати ста�
родавні святині і пройти
духовне омовіння, ступаючи
земною дорогою Хреста Спа�
сителя, напередодні Велико�
дніх свят. 

Ніщо не могло стати на
заваді й боярчанам Любові
Федорівні Кравченко, Вірі
Григорівні Герасименко, Ва�
лентині Станіславівні Кова�
ленко, Володимиру Павло�
вичу Вітюку, Володимиру
Васильовичу Кононенку,
Валентині Дмитрівні Лемзі,
Ользі Миколаївні Берник та
її сину Тарасику, Галині Ісо�
нівні Бойко, Марії Дмитрів�
ні Маносі, Олегу Марковичу
Коновалову, Галині Михай�
лівні Довголап, Надії Ми�
хайлівні Голубець, родині
Газізових перетнути Йорда�
нію і Єгипет, дістатись  Ізра�
їлю і Палестини —  ні стрі�
лянина у секторі Газа, ні
напружений графік, за яким
було передбачено впродовж
11  днів відвідати святі міс�
ця. Дехто вперше побував у
цих святих місцях і навіть
вперше прийняв причастя. 

У Амман — столицю Йор�
данії,  прибули вночі і за кіль�
ка годин вирушили до столи�
ці  Набатейського царства —
міста Петра, яке вирубано у
червоних скелях. "Стародав�
ні вулиці, храми, римський
театр — дивне відчуття бачи�
ти цю красу одного із 7� ми
чудес світу" — ділиться вра�
женнями Дмитро Присяж�
ний — настоятель Свято�По�
кровської парафії, — мрія
побувати тут для багатьох
прочан здійснилась.

Наступного дня паром�

ною переправою паломники
покидали  Йорданію й пори�
нали все далі у глиб Сінайсь�
кого півострова — у Єгипет,
і тільки  надвечір прибули до
м. Святої Катерини підніж�
жя гори Мойсея. 5 годин
тривало сходження на гору
висотою 2 625м. і заверши�
лось на сході сонця, яке
паломники зустріли щирою
молитвою. Надія Михайлів�
на, якій понад  70 років,
разом з усіма  легко подолала
750 сходинок, якими підні�
мався пророк Мойсей.       

— 750 — це закодоване
число 3, — тлумачить отець
Дмитро. — 7+5=12, а
1+2=3.  Почуття перепов�
нювали нас, на сусідніх вер�
хів'ях сніг лежить, а у нас
сонце всюди: і в серці, і в
душі. Привітали іменинника,
боярчанина  Михайла Газізо�
ва, заспівали йому на верши�
ні  "Многая літа", — продов�
жує оповідь Дмитро Присяж�
ний — настоятель Свято�По�

кровської парафії. — А
потім відвідали найдавніший
православний  монастир біля
підніжжя гори, збудований у
першій половині VI століття
за розпорядженням візан�
тійського імператора Юсти�
ніана. Він ніколи не руйну�
вався і не зачинявся. Там є
мощі святої Великомучениці
Катерини. Паломники поба�

чили на власні очі кущ, який
горів та ніколи не згорав,
коли Мойсей з Богом на Свя�
тій  горі розмовляв. Відвіда�
ли криницю Мойсея, музей
ікон, де  окрім чисельних
старовинних ікон побачили
охоронну грамоту Магомета.  

— Дізнавшись про намір
Магомета зруйнувати монас�
тир, монахи на території
монастиря побудували неве�
личку мечеть з мінаретом, —
розповідає отець Дмитро. —
Це настільки вразило Маго�
мета, що він видав спеціаль�
ну охоронну грамоту із від�
битком своєї долоні, якою
усім нащадкам наказувалось
оберігати, а не руйнувати
святиню.

Дві тисячі літ Церква
Христова слідує за своїм
Спасителем до Єрусалиму,
переживаючи разом  з ним
страждання Христові та ра�
дість Воскресіння. Паломни�
ки із Боярки ступили на Свя�
ту Землю у неділю — 15 бе�

резня. Вони пройшли Доро�
гою Скорботи (Віа Долоро�
са), зупинялись на кожній із
14 зупинок  Хресної дороги
Спасителя, по якій, обли�
ваючись потом і кров'ю,
Христос  йшов на Голгофу.
Побували у Преторії — місці
ув'язнення Господа Ісуса.  У
Храмі Гроба Господнього
прочан  найбільше  вразило
місце, де прибивали тіло
Спасителя до хреста, де його
розпинали, де він помирав.
Нікого не залишив байду�
жим камінь помазання Ісуса
Христа після зняття його з
хреста, каплиця на місці
погребіння і воскресіння
Спасителя, де у велику субо�
ту перед Пасхою сходить
благодатний вогонь. 

У Єрусалимі боярські  па�
ломники відвідали багато
храмів і монастирів, пов'яза�
них із земним життям і слу�
жінням Ісуса Христа з такою
постаттю, як Свята Богоро�
диця, святою праведною
Єлизаветою та  праведним

Захарієм — батьками Іоана
Хрестителя. В Сіоні побува�
ли у  місці, де під час  тайної
вечері Христос�Спаситель
встановив таїнство прича�
стя, відвідали гробницю
царя Давида та інші святі
місця.

Дорогою до Віфлієма або
Бет� Лехема ( з євр. Дім

Хліба) милувались околиця�
ми, адже це місце, де наро�
дився Христос. Серце цього
місця — Різдвяна  Базиліка,
що зберігає нам печеру, де
народився Син Божий. У
Віфліємі, у  храмі Різдва
Христового, вражені проча�
ни, стоячи біля Печери Різ�
два, заспівали колядку "У
Віфліємі нині новина". "За�
милувались грецькі  свяще�
ники нашим співом", —
каже отець Дмитро. "У Віф�
ліємі відвідали грот невин�
них немовлят, Церкву пас�
тушків у Бейт�Сахурі. Дуже
вразили відвідини монастиря
на Горі  Спокус, де 40 днів і
40 ночей постував наш Спа�
ситель перед тим, як розпо�
чав своє служіння. За бра�
ком часу на висоту близько
250 м. піднялись канатною
дорогою. Відвідали монастир
і приклались до каменя, на
якому Спаситель молився". 

Жодної шпальти не вис�
тачить, щоб переказати усі
історії, про які розповідав

отець Дмитро та передати ті
враження, які отримала я.
Він захоплено розповідав
про  занурення у річку Йор�
дан, де прочани пройшли
духовне омовіння  у благо�
датних водах. Як, окрім
відвідин на території Ізраїля
і Палестини, прочани відві�
дали християнські святині на
території Йорданії —  місто
Мадаба. Там, на підлозі Свя�
то�Георгіївського храму зна�
ходиться мозаїчна карта Свя�
тої Землі, датована 560
роком.  З його словами, ми
піднімались на Гору Небо —
місце смерті пророка Мой�
сея, де він востаннє побачив
землю обітовану, але туди не
дійшов. "Тому що коли ізра�
їльтяни відчували спрагу і
прохали води, Мойсей звер�
нувся в молитві до Бога про
допомогу", — розповідає о.
Дмитро.  "Вдар жезлом сво�
їм об скелю і вода звідти по�
тече", — було сказано йому.
Але  Мойсей не йняв віри
цьому. За  те, що він був
маловірним у ту мить, Гос�
подь сказав: "Ти побачиш
землю обітовану, але туди не
увійдеш". Коли ж вдарив
жезлом об скелю — потекла
вода, і це було як пророцтво
про майбутню жертву Ісуса
Хреста. Бо, як відомо, після
його смерті один із римських
вояків списом проколов
йому ребра і звідти витекла
кров і вода. І той, що бачив,
свідчив, і були свідчення
його правдиві", — додає свя�
щеник. "Кожен день був
дуже насичений зустрічами,
відвідинами. Але приємна
втома не виснажувала, а спо�
нукала йти вперед, ступаючи
шляхами Святої Землі, —
завершує розповідь отець
Дмитро. Я ніби бачила усе це
на власні очі, і  потрапити у
світ духовності і релігійної
культури  тепер моя мрія.

Наталя Ключник

ДДООРРООГГООЮЮ  ХХРРИИССТТАА
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АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

БІ інформує
Департамент виконання покарань

(подається мовою оригіналу)

Ныне число тех, кому суд
назначил наказание, не свя�
занное с лишением свободы,
почти сравнялось с количе�
ством отбывающих срок в
колониях. Благодаря тому,
что пенитенциарная система
Украины еще в 2001 году сде�
лала крутой разворот в сторо�
ну гуманизации, появились
такие новые виды наказаний,
как общественные работы и
ограничение свободы.

Общественные работы —
это бесплатный труд на благо
государства в свободное от
работы или учебы время
продолжительностью от 120
до 240 часов, по 4 часа в день
(для несовершеннолетних —
от 60 до 120 часов, не более
2�х часов). В уголовно�ис�
полнительной инспекции
Киево�Святошинского райо�
на наказание в виде обще�
ственных работ отбывают, в
90%, лица, которые уклоня�
ются от уплаты алиментов, а
с ноября 2008 года и лица,
привлеченные к администра�
тивной ответственности за
нарушение правил дорожно�
го движения. Где будут тру�
диться "общественники",
определяют органы местного
самоуправления. В Боярке и
Вишневом — это комму�
нальные предприятия, в
районе, как правило, сель�
ские советы предоставляют
работу по уборке братских
могил, кладбищ, мелкому
ремонту и т.д. Если человек
не желает работать, матери�
алы направляются в проку�
ратуру, которая ужесточает
наказание.

Общественные работы
довольно давно и часто при�
меняются за границей, в т.ч.
и к известным лицам: супер�
модель Наоми Кэмпбелл
была приговорена к обще�
ственным работам за то, что
ударила горничную мобиль�
ным телефоном по голове;

Вайнона Райдер попыта�
лась вынести из магазина
вещи на сумму 5560 $, за что
была осуждена к 480 часам
общественных работ;

Звезда сериала "Остаться
в живых" Мишель Родригес
получила полгода тюрьмы за
то, что не выполнила
общественные работы.

Ограничение свобо�
ды (до 5 лет) — более
европейский вид нака�
зания. В Киевской
области ограничение
свободы отбывают в
Ирпенском исправи�
тельном центре (с.Ко�
цюбинское). В центре
осужденные работают,
могут получать кратко�
временный отпуск.

Еще один вид альтерна�
тивного наказания — запрет
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью.
Из состоящих на учете в
инспекции 80% — те, кого
суд лишил права управлять
транспортными средствами
сроком от 1 до 3 лет; а также
те, кому запрещено занимать
руководящие должности,
связанные с материальной
ответственностью. Вид нака�
зания достаточно серьезный и
предполагает внесение опре�
деленной записи в трудовую
книжку.

Исправительные рабо�
ты — это такой вид наказа�
ния, когда из заработной
платы осужденного за уго�
ловное преступление или
привлеченного к админи�
стративному  наказанию,
удерживаются в доход госу�
дарства от 10 до 20% зара�
ботка на протяжении от 6
месяцев до 2�х лет.

В общем, преступившим
закон дается шанс, ведь тюрь�
ма — не то лекарство, с помо�
щью которого можно изле�
чить преступника, и не пана�
цея от криминала. Срок за
"колючкой" должен быть
лишь крайней мерой. В
основном, в инспекции сни�
мают с учета по отбытию
наказания, и только 5 — 8%
не оценили гуманного реше�
ния, вынесенного судом в их
отношении.

22 апреля отмечается 11
лет со дня образования Госу�
дарственного департамента
Украины по вопросам испол�
нения наказания, структур�
ным подразделением которо�
го есть уголовно�исполни�
тельная инспекция (по
Украине 703 подразделе�
ния). Желаю коллегам
крепкого   здоровья,   успе�
хов   в   работе,   семейного
благополучия, материальной
стабильности.

Начальник Киево4Свято4
шинского районного отде4
ла криминально4исполни4

тельной инспекции, под4
полковник внутренней
службы И.А. Федорец

БІ спадщина
Духовна

У ПАМ'ЯТЬ ПРО ЛЮДИНУ

Іванов Іван Іванович.
Його учні вважають першим
істориком Боярки, який сам
вивчав історію краю і інших
научав. Творча інтелігенція
Боярки  — літератором,
який залишив по собі ваго�
мий творчий здобуток. Світ�
лий і радісний образ   скром�
ного вчителя боярської
школи, репресованого тота�
літарною більшовицькою
владою залишився у спога�
дах багатьох боярчан і увіко�
вічений меморіальною дош�
кою на будинку по вул. Світ�
логорській, 3. 

Урочистий мітинг з наго�
ди відкриття меморіальної
дошки розпочали історією
життя Івана Івановича. Гор�
таючи її сторінки, присутні,
які знали Іванова за життя ,
розповідали про надзвичай�
но освічену, інтелігентну
людину, яка  до безтями
була закохана у книгу. "Зда�
валось ця людина — ходяча
енциклопедія. Він постійно
здобував знання і дарував їх
людям", — пригадує донька
Ада Іванівна, — За це біль�

ш о в и ц ь к а
влада виз�
нала його
контррево�
л ю ц і й н и м
агітатором і
відправила
и у заслан�
ня. Смерть
щодня хо�
дила поруч,
та йому
вдалось її

обійти й  повернутись. Тоді
він збудував дім, посадив
дерево, виростив дітей і на�
писав про Гулаг. Ця книга у
свій час стала
викликом систе�
мі, яка нищила
найкращих своїх
синів та дочок.
Нині у краєзнав�
чому музеї знахо�
дяться рукописи,
малюнки, мемуа�
ри та інші речі,
які розповідають
про цінності Іва�
нова І.І., його життя і твор�
чість.   

"Він створив бібліотеку,
яка й донині є нашою горді�
стю. У  60�х роках працював
у Боярській Зош №1.
Майже 20 років віддав вихо�
ванню дітей. Любив малю�
вати і вчив цьому дітей", —
додає заступник директора
ЗОШ №1 А.Лахтадир.

"Саме у бібліотеці я з ним
і познайомилась", — прига�
дує Ніна Харчук �лауреат
премії Самійленка, заслуже�
ний журналіст України. —

Приводом для товари�
шування стало запитан�
ня — що читаєш, чим
цікавишся?.   

Він цікавився усім.
Читав лекції про худож�
ників, письменників,
архітектуру і мистецтво
у школах, санаторіях.
Невгамовний, життєра�

дісний, привітний чоловік
акумулював усе найцінніше,
духовне, що є у світі.

Його  книжковий магазин
став першим літературним
клубом, де  друг Костянтина
Паустовського, Максима
Рильського та багатьох ін�
ших знаних  у Радянському
Союзі митців — І.І. Іванов
організовував зустрічі, літе�
ратурні обговорення, вистав�
ки. Цей культурний острі�
вець манив до себе творчу
інтелігенцію звідусіль.

У день 20 річниці смерті
І.І. Іванова  боярчани вша�

нували  пам'ять цієї Людини
з великої літери. Право від�
крити меморіальну дошку
надали Боярському місько�
му голові  Т.Добрівському,
який подякував колективу
Боярського краєзнавчого
музею, адже  завдяки про�
робленій роботі  це не перша
меморіальна дошка, встано�
влена в місті. До підніжжя
поклали велику корзину
червоних гвоздик від Бояр�
ської міської ради.  Насам�
кінець Тетяна Зубкова спі�
вала "Лебедину пісню" Іва�
нова Івана Івановича і леті�
ла вона краєм, дорогами,
якими завжди пішки  ходив
невеличкого зросту чоловік,
з вусиками і в акуратному
капелюшку, в руках якого
завжди  був портфель з
книжками…

Наталя Ключник

ВЕЛИКДЕНЬ
На світанку минулої

неділі біля римо�католиць�
кої церкви Св. Духа, (вул.
Енгельса, 62), зазвучали
піснеспіви та пролунав
святковий передзвін — це
віруючі латинського обряду
розпочали Пасхальну
Літургію.

В урочистій процесії
священик о. Ромуальд
тріумфально ніс Пресвяті
Дари, а всі миряни пряму�
вали за ним, дівчатка в
білих сукнях пелюстками з
троянд встеляли дорогу
перед Євхаристійним Вос�
креслим Ісусом — Пере�
можцем смерті, пекла і
страждання!
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життя
КультурнеБІ

ФФ ЕЕ ЄЄ РР ІІ ЯЯ   ІІ РР ЛЛ АА НН ДД СС ЬЬ КК ОО ГГ ОО   ТТ АА НН ЦЦ ЮЮ   ВВ
РР АА ЙЙ ОО НН НН ІІ ЙЙ   КК ЛЛ АА СС ИИ ЧЧ НН ІІ ЙЙ   ГГ ІІ ММ НН АА ЗЗ ІІ ЇЇ

10 квітня в Києво�Свято�
шинській районній класич�
ній гімназії відбулося
справжнє дійство —  Від�
критий чемпіонат з ірлан�
дського танцю. 

Ідея створення такого
проекту належить керівни�
ку дитячого хореографічно�
го ансамблю "Сонечко"
(КСР ЦТМ "Оберіг") Гали�
ні Іванівні Лебізі. Чому ж
саме ірландські танці? "Де�
кілька років тому я випадко�
во натрапила на диск з
постановками ірландських

танців", — розповідає Гали�
на Іванівна. "І мені настіль�
ки сподобалися національні
мотиви, темперамент, чіт�
кість рухів, словом, я поба�
чила і зрозуміла: треба
поглибити свої знання з
ірландського танцю." Зго�
дом, Галина Іванівна дізна�
лася, що в місті Києві є сту�
дія ірландського  танцю
"Fire dance". Її керівник —
Дорохін Ігор Юрійович,
викладач Державної Акаде�
мії керівних кадрів культури
і мистецтв, лауреат премії
"Смарагдова ліра". Дуже
скоро Галина Іванівна поз�
найомилася з Ігорем Дорохі�
ним та запросила його до
себе в колектив тренером з
ірландського танцю. 

І керівнику молодшої
групи ансамблю "Сонечко"
Молодець Вікторії Геннаді�
ївні, і вихованцям всіх віко�
вих категорій ірландські
танці припали до душі, і
вони з великим задоволен�
ням почали вивчати ці
складні рухи.  

В конкурсній програмі
взяли участь понад 40 учас�
ників ансамблю "Сонечко"
трьох вікових категорій: 6�8
років, 9�10 років та 11�14
років. Молодша група тан�
цювала комбінацію з основ�
них рухів, з яких починаєть�
ся вивчення ірландського
танцю,  діти середньої віко�
вої категорії — чотири ком�
позиції першого рівня (Bigi�
ner), а старші — чотири
композиції другого рівня
(Primary). 

Для оцінювання конкур�
сантів були запрошені
викладачі студії ірландсько�
го танцю  "Fire dance" Гані�
на Надія та Бахурець Тетя�
на.   Суддям було дуже не�
легко визначити лауреатів
перших призових місць,
адже дітей багато, і всі вони
дуже здібні. Та все ж, наго�
роди знайшли своїх пере�
можців. Кубок абсолютного
чемпіона в І початковому
рівні (Biginer) дістався Па�
цері Діані, в ІІ (Primary) —

Бурчак Дар’ї. Медалі за
перше місце в різних віко�
вих категоріях отримали
Скрипка Злата, Герасимен�
ко Тетяна, Бурчак Дар’я
(11�14 років); Форсюк Да�
рина, Пацера Діана, Гера�
симюк Настя (9�11 років)
та наймолодші Русанова
Ліна, Васильчук Поліна 
(6�9 років). 

Діти щасливі, обличчя
батьків сяють від гордості,
Галина Іванівна та Вікторія
Геннадіївна результатом
більш ніж задоволені. Безу�
мовно, подібні заходи ста�
нуть традиційними для
дитячого хореографічного
ансамблю "Сонечко",  тому
що колектив не збирається
зупинятися на досягнутому.
Вже  3 травня "сонечка"
вирушають в Крим на Між�
народний фестиваль "Весна
в Артеку" на запрошення
Федерації дитячих організа�
цій України. Що ж, вдалих
гастролей! 

Тетяна Скочко

Хореографічний ан�
самбль "Сонечко",  пере�
можці Всеукраїнських та
Міжнародних фестивалів,
таких як "Містерія тан�
цю" (м. Чернігів), "Ліптов�
ська сніжинка" (Словакія),
"Созопольська панорама"
(Болгарія) та "Куманово�
2009" (Македонія) знову
радують та дивують гля�
дачів своїм хореографіч�
ним мистецтвом.

ЩЩЕЕ  ООДДННАА  ППРРЕЕММ’’ЄЄРРАА  ""ССВВІІТТЛЛООЇЇ  ХХВВИИЛЛІІ""  
11 квітня 2009 року в

Києво�Святошинському
районному центрі творчості
молоді "Оберіг" відбувся
творчий звіт зразкової теа�
тру�студії "Світла хвиля".
Вихованці молодшої групи
показали дві вистави: інсце�
нізацію повісті "Меховой
интернат" Едуарда Успенсь�
кого та казку Олександра
Олеся "Бабуся в гостях у вед�
медя". Обидві вистави не
нові, та все одно цікаві,
неповторні, повні безпосе�
редньої дитячої гри та яскра�
вих образів.  А у старшої
групи того дня відбулася
справжня прем’єра. Цього
разу керівник студії Тетяна
Іващенко взялася за поста�
новку п’єси Людмили Розу�
мовської "Сестра моя Руса�
лонька" і, як завжди, кінце�
вий результат виявився прос�
то блискучим. Глядачі, які
завітали до актової зали
"Оберегу", переглянули вис�
таву на одному диханні —
юні актори вражали зовсім
недитячою акторською грою.
Роль Русалки дісталась три�
надцятирічній Ванді Петри�
ченко, яка  нічим не посту�
пається справжнім професій�
ним акторам: не кожен змо�
же в такому віці настільки
переконливо зіграти палке
кохання і змусити глядача
повірити. Дехто з глядачів на�
віть плакав, коли Русалонька
прощалась з життям.  Не
менш яскравою була і коро�
лева, яку блискуче зіграла
Анастасія Борсук. Треба від�

дати належне
талановитому
режисеру вис�
тави Тетяні
Володимирів�
ні Іващенко.
Вона дуже
тонко і про�
фесійно підій�
шла до розпо�
ділу ролей,
абсолютно всі
герої були на
своєму місці: і
король (Юрій
Асмолов), і принц (Михайло
Ярошенко), і морська відьма
(Аліса Штам), і смішний
восьминіг Оська (Надія Про�
копенко). Ці діти, без пере�
більшення, — справжні акто�
ри. У них за плечами  п’ять,
шість, а в декого і  вісім років
навчання в театральній студії
"Світла хвиля".      

Взагалі, всі постановки
Тетяни Іващенко оригіналь�
ні та неповторні, вони вик�
ликають щире захоплення
та відчуття, ніби ти доторк�
нувся, став частиною таєм�
ничого театрального світу.   

На прем’єру "Русалонь�
ки" був запрошений коорди�
натор Міжнародного відкри�
того конкурсу�фестивалю
естрадної пісні та театраль�
ного мистецтва для дітей та
юнацтва "Співограй" Сергій
Винниченко. Він поділився
своїми враженнями: "За
своє життя я бачив дуже ба�
гато дитячих театральних
колективів — робота така.
Але діти, які грали в "Руса�

лоньці", викликають
справжнє захоплення та
повагу: я не можу сказати,
що вони всі вже є справжні�
ми професіоналами, але я на
власні очі бачив як тринад�
цятирічна дівчина не грала,
а "проживала" свою непро�
сту роль. Вона так перекон�
ливо дивувалась, мріяла та
страждала, що від неї не�
можливо було відвести пог�
ляд! Для актора — це найви�
щий пілотаж. Я з задоволен�
ням переглянув усі три
постановки і дуже сподіва�
юсь зустрітися з Тетяною
Іващенко та її вихованцями
в кінці вересня цього року в
місті Феодосії, де проходит�
име наш фестиваль." 

Що ж, хочеться побажа�
ти юним акторам яскравих
ролей, гучних оплесків,
невичерпного бажання тво�
рити та радувати глядачів
новими театральними поста�
новками. 

Тетяна Скочко

ВВЕЕССННЯЯННІІ  ККЛЛООППООТТИИ    ББКК
Надзвичайно плідно поп�

рацював минулого тижня
колектив Боярського  БК .
В рамках міського  двомі�
сячника з благоустрою
працівники БК прибрали
двір Будинку культури та
прилеглу територію — побі�
лили бордюри, висадили
квіти на клумби. Хочеться
висловити подяку за поро�
зуміння та співпрацю Киє�
во�Святошинському вироб�
ничому управлінню житло�
во�комунального господар�
ства. Укладений договір з
цією установою дав змогу
вивезти сміття, яке зали�
шилось від ремонтних робіт
та перебування колишніх
орендарів на подвір'ї БК.
Після  праці фізичної слід
відпочити духовно, тим
паче, що незабаром випала
така нагода. 

10 квітня до Боярського
будинку культури завітав
фольклорно�етнічний гурт
"Співучі голоси". Гості  з с.
Бобриця  зі своїм художнім
керівником Василем Дер�
качем виступили на сцені

БК з великим задоволенням
і показали всі свої таланти.
А гурту "Співучі голоси" є
що показати! Виконавши
ряд тужливих пісень та роз�
чуливши присутніх на кон�
церті, артисти підбадьори�
ли публіку гуморесками та
кумедними сценками, а
потім заграли та заспівали
таку бадьору музику, що
самі учасники гурту та
люди у залі почали притан�
цьовувати, а наймолодші
глядачі — діти�дошкільня�
та, взагалі пустилися в
танок. Задоволеними зали�
шилися всі — і артисти, і
глядачі! Колектив та гості
БК з нетерпінням  чекати�
муть наступного візиту
"Співучих голосів", а, за
їхніми словами,  гурт нео�
дмінно ще раз
виступить на
сцені Будинку
культури. 

А вже 12
квітня свято
прийшло до
всіх малюків та
школярів, які

полюбляють мультфільми та
розваги. В залі БК показав
свою виставу "Шрек на
Мадагаскарі"  Черкаський
приватний театр Олексан�
дра М'якоти. Подивитися на
пригоди ляльок�велетнів
завітало чимало глядачів,
які зацікавлено слідкували
за своїми улюбленими геро�
ями та брали участь у всіля�
ких конкурсах. 

Наближається Велик�
день, і колектив Боярсько�
го БК від щирого серця
вітає всіх боярчан з цим
світлим святом, бажає зла�
годи та миру у сім'ях, спо�
кою у душах, любові у сер�
цях! Христос Воскрес!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова
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БІ хроніка
Спортивна

СМЕРТЬ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ

Того дня відбувся перший
матч районного чемпіонату з
футболу між командами
Боярки та новоствореного
КП ФК "Вишневе". На
рішучу боротьбу були налаш�
товані обидві команди...

П'ятнадцята хвилина
матчу... Гостра ситуація біля
воріт боярського "Зеніту"...
Нападаючий вишнівчан
Віталій Ємельянов атакує
ворота боярчан, Денис Нові�

ков їх захищає... А потім на
футбольному полі з'явля�
ються карети швидкої допо�
моги... Травма, якої зазнав
під час гри Денис, виявилася
несумісною із життям... Та
цього ще ніхто не знає, і
лікарі починають боротьбу
за життя футболіста... Зак�
ритий масаж серця, киснева
маска... Кардіограма пока�
зує пряму лінію...

Молоді футболісти "Зені�
ту" не ховали сліз. Андрію
Миколаєвичу Плаксицько�
му — президенту футболь�
ного клубу "Зеніт" — гово�
рити було  теж
н а д з в и ч а й н о
важко: 

"Вважаю, що
те, що трапи�
лось — жахли�
вий нещасний
випадок. Удар
коліном у
скроню. Як нас�
лідок — крово�

вилив у мозок і практично
миттєва смерть... За всю
історію світового футболу я
можу пригадати лише три
подібних випадки.

Денис був одним із лідерів
команди. Більш працьовито�
го, більш захопленого футбо�
лом в команді гравця на
даний момент просто не було.
Скажу більше: він не просто
подавав великі надії — йому
залишалося всього півтора
місяці до підписання профе�
сійного контракту з одним із
футбольних клубів вищої
ліги — ФК "Гомель". До
цього Дениса "розглядали"
такі футбольні клуби як
"Волинь", "Шахтар", "Дина�
мо — Мінськ"... Всі відміча�
ли його високий професій�
ний рівень. Більше того,
Денис Новіков був одним із
кандидатів до збірної України
з футболу...

Клуб взяв на себе фінан�
сування похорон та, разом з
федерацією, встановлення
пам'ятника футболісту.
Звісно ж, будемо всіляко
підтримувати сім'ю Дени�
са... Після цієї трагедії я
навіть хотів розформувати
клуб, закрити дитячу школу.
Але це було б неправильно. З
федерацією футболу вже є

домовленість про встано�
влення щорічної номінації
"кращий воротар" та прове�
дення дитячого турніру імені
Дениса Новікова...

В особі Дениса ми втра�
тили не просто талановитого
воротаря, свою перспекти�
ву, своє обличчя. Ми втра�
тили гарну людину. Ми
гірко шкодуємо з приводу
того, що трапилося, і прино�
симо свої щирі співчуття
рідним та близьким Дениса
Новікова..."

Радислав Кокодзей

11 квітня до реаніма�
ційного відділення БЦРЛ,
просто з футбольного
поля, було доставлено
Дениса Володимировича
Новікова — 18�річного
воротаря боярської фут�
больної команди "Зеніт"...
Врятувати життя юнака

лікарям не вдалося.

Нагадаємо, що 9 квітня в
Шауляї відбулося урочисте
відкриття Чемпіонату Євро�
пи з боротьби самбо. А 10
квітня на татамі вийшла
Іванна Березовська...

Україну представляли
практично всі регіони: Кри�
вий Ріг, Харків, Донецьк...
Київську область — лише
одна Іванна... І коли пере�
можці Чемпіонату підніма�
лися на чемпіонський п'єдес�
тал, коли Іванна зайняла

впевнену відвойовану нею в
нелегкій боротьбі почесну
третю сходинку — вся Євро�
па і вся Литва вітали нашу
юну боярчанку з її перемо�
гою. А Іванна стояла на чем�
піонському п'єдесталі, слу�
хаючи гімн України, і в
радісному погляді її очей,
десь на самому їх денці, при�
чаїлася легка задума.
Можливо, здалося дівчині,
що в цю радісну мить чує
вона гімн рідного міста —
гімн Боярки. А, може, була
тому й інша причина — хто
зна...

P.S.: 18 квітня, об 11.30,
у Вишневому, в приміщенні
Вишнівської ДЮСШ (вул.
Машинобудівників — 3�А)
відбудеться ХV турнір з

боротьби дзюдо серед
юнаків. Серед учасників
турніру — кращі дзюдоїсти
України, Білорусії, Молдови
і, звичайно ж, Боярки. То ж
запрошуємо повболівати за
наших. Бо віримо: вони не
підведуть!

Радислав Кокодзей

А ШАУЛЯЙСЬКА "БРОНЗА" ТАКИ НАША

Попри всі об'єк�
тивні труднощі (в першу
чергу — фінансові), Іван�
на Березовська таки пої�
хала до Литви... І Шау�
ляй таки аплодував юній
боярчанці, вітаючи її з

перемогою!

ЕЕТТЮЮДД  ААККРРООББААТТИИЧЧННИИЙЙ  ННАА  ТТЕЕММУУ......  ААВВТТООРРААЛЛЛЛII!!

Початок змагань освятив
о. Рустік зі Свято�Микольсь�
кої парафії, адже, як і в
будь�якій серйозній справі,
без Божого благословення
тут не обійтися... А далі
почався... граціозний танок
баских металевих коней в
розкішних шлейфах свіжого
пилу, розмеленого колесами
до стану пудри. "Mitsubishi",
"Skoda Felicia", "Peugeot",
"Golf", "Polo", "Skoda Fabia",
"Opel", "Renault", "Citroen",
ВАЗи і навіть ЗАЗ розпочали
той нестримний танок швид�
кості, який миттєво захопив

у  свій шалений вир і учасни�
ків, і глядачів. Якби учасни�
ки змагань підняли прапори
своїх міст, то наметове
містечко розквітло б стягами
Києва, Харкова, Одеси, Іва�
но�Франківська, Микола�
єва, Первомайська, Донець�
ка, Вишгорода, Черкас,
Кам'янець�Подільського.

Спортивні (за терміноло�
гією автогонщиків — бойо�
ві) автомобілі сердито рвуть
протекторами грунт, вик�
ручують "вісімки", "розбува�
ються" просто на трасі, шку�
тильгаючи до фінішу на голих
обідках, крутять запамороч�
ливі сальто на землі і в пові�
трі, "ловлять дах" і, незва�
жаючи ні на що й наперекір
всьому, шалено  мчать до
перемоги, вири�
ваючись із хмар ку�
ряви немов якісь
фантастичні сна�
ряди, випущені
дужою рукою з
ф а н т а с т и ч н о ї
пращі...

Героєм змагань
став екіпаж №33
з Києва (пілот —
Дмитро Дейнеко,

штурман — Володимир
Соболевський), який здій�
снив, здавалося б, неможли�
ве: прокрутивши на поворо�
ті "сальто — повний оберт",
автомобіль�акробат став на
колеса і продовжив гонку...

Під час нагородження —
традиційній душ із... шам�
панського, яким відсалюту�
вали переможці на честь
своїх вболівальників. Під
час прощання — міцні поти�
ски рук. Під час виїзду —
прощальна мелодія автомо�
більних клаксонів. Тобто,
все як завжди: серйозно,
дружньо, впевнено і радісно.
Бо гарна традиція свого
формату не змінює...

Радислав Кокодзей

Саме на вербну
неділю, коли яскраве, хоча
й ще холодне сонце радісно
зустрічало день 12 квітня,
на Боярській трасі авто�
спорту відчувалося
справжнє свято. Того дня
тут старували змагання
І етапу "Кубку Столиці"
"Київська весна" — відкри�
тої національної серії з
ралі�спринту. Партнер
столичного автомото�
клубу традиційний: ГО
"Орли" на чолі з Сергієм

Орловським 

ВОЛЕЙБОЛ: БОЯРЧАНИ ВІДПОЧИВАЮТЬ
Не хвилюйтесь, дорогі

читачі, наші боярські коман�
ди з чемпіонату не вибули.
Боротьбу вони продовжать
після невеликої перерви...

Мабуть, вболівальники
волейбольного турніру були
дещо здивовані, побачивши 12
квітня лише одну боярську
команду — ДЮСШ. Поспіша�
ємо заспокоїти: відсутність на
майданчиках фаворитів бояр�
ського волейболу пояснюється
причинами вагомими...

Зокрема, боярським "Ве�
теранам" залишилося зіграти,
згідно регламенту змагань,
всього одну гру, тому зараз у
них є час для перепочинку.

"Молодіжка" паралельно бере
участь ще в одних престиж�
них змаганнях, а "Газовики"
доводять свою майстерність
на своєму власному "газово�
му" турнірі...

Що ж до результатів інших

матчів, зіграних 12 квітня, то
маємо наступне. Вишневе —
НПУ — 0:2; "Софіївка" —
Музичі — 2:0; "Спортклас" —
НПУ — 0:2; Вишневе —
Лісники — 2:0; НПУ —
Музичі — 2:0; "Чайка" —
"Спортклас" — 2:0; Лісни�
ки — ДЮСШ — 0:2; Глева�
ха — "Чайка" — 0:2; 
ДЮСШ — Музичі — 2:0. 

Як бачимо із результатів,
юні боярчани — команда
ДЮСШ — гідно несе славу
Боярки волейбольної, а тому
їхнім старшим товаришам чер�
воніти за них не доведеться.

Радислав Кокодзей
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ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

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

БІ

18.04 

СБ 

19.04 

НД 

20.04 

ПН 

21.04 

ВТ 

22.04 

СР 

23.04 

ЧТ 

24.04 

ПТ 

25.04 

СБ 

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +17° +10° +16° +10° +14° +16° +22° +22°

Температура вночі°C +12° +5° �1° +3° �1° 0° +6° +7°

Тиск 742 750 753 754 754 752 752 752

Вологість % 47 43 37 38 29 31 41 43

Вітер м/с 

Комфорт °C 13 7 8 4 5 7 11 12

6 5 4 5 3 3 2 2

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.

За Вашим бажанням
веселі клоуни завіта*

ють у гості:
— додому;
— в кафе;
— до відпочиваючих 

на лоні природи.
Цікава програма, музич�
ний супровід, ігри, дитячі
конкурси. Веселе свято для
малечі — гарантуємо.

Телефони для довідок: 
8*097*934*72*92

Увага!
28 квітня 2009 року у приміщенні 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, Бульварна.

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 

“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 !!!!

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко"      

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної  партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” Ніна Харчук

Соціалістична партія

України, Києво=

Святошинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ББББ РРРРААААТТТТИИИИ    ІІІІ     ССССЕЕЕЕССССТТТТРРРРИИИИ!!!!
Щиро вітємо вас із Великоднем. Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у

перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо

Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і надією.

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань ми відчували його захист

і підтримку. В найскладніші часи ми непохитно вірили � Господь не залишить нас. Великдень

нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне всім нам, всій українській нації.

Бажємо всім душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних оселях. Нехай Чудо

Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи. Нехай Пасхальне Свято

стане для кожного початком нового життя — кращого і добрішого.

Вітаємо Вас із світлим і радісним святом — Великоднем.

Христос Воскрес! Воістину воскрес!

Християни помісної церкви

"Спасіння" в м. Боярка вітають всіх

боярчан з великим святом —

Христовим Воскресінням!

Миру Вам, радості та надії! 

Христос воскрес!

Воістину воскрес!

Центр "Умка"
В м. Боярка по вулиці

50 років Жовтня, 63 від�
крився центр раннього
розвитку дитини "Умка".

Проводиться набір дітей
віком від 11 місяців до 3�х
років у групи "Разом з
мамою".

Довідки за телефоном: 
8=097=840=05=43

Інформаційне агентство
"Боярка�Інформ" вітає з

Днем народження
Пікуля Євгена

Миколайовича —
ветерана журналістики,

нашого позаштатного
кореспондента.
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