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Марш Миру
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Боярська міська рада та

виконавчий комітет щиро віта�

ють депутатів Остапенка Ігоря

Олексійовича, Кухаренко Віру

Миколаївну, завідувачку відділом

економіки і підприємництва Ба�

луєву Олену Миколаївну, ювіляра

Боярської організації інвалідів

війни та Збройних Сил Калужу

Олександра Миколайовича з

Днем народження.

Нехай роки не затьмарюють

радість і повноту буття. На

щастя, на благополуччя і соняч�

них променів ласку нехай буде

багатою Ваша доля. Хай Вас під�

тримують, розуміють  та надиха�

ють рідні люди, минають негараз�

ди та непорозуміння. Хай доля

збагачує Вас життєвою мудрістю,

енергією, натхненням та радістю.

Уже давно вiддзвенiли чорно�

бильськi дзвони, а ми все ще

пам'ятаємо тих, хто пiшов у

вогонь, — вони увiйшли у стогiн i

душу, болем зчорнену до дна.

Чорнобиль — це незагоєна рана,

не лише наша особиста, а й

загальнолюдська, це страшний

урок всьому людству. Аварія на

ЧАЕС визнана світовим співтова�

риством як найбільша техноген�

на катастрофа в історії людства.

ООН встановила 26 квітня Між�

народним днем пам`яті жертв

радіаційних аварій і катастроф.

Минуло 23 роки, а чорний

день Чорнобильської трагедiї про�

довжує хвилювати людей: i тих,

кого вiн зачепив своїм недобрим

крилом, i тих, хто пiзнiше наро�

дився, далеко вiд покривдженої

землi. Цей день не минув безслiд�

но, вiн буде завжди об'єднувати

всiх одним спогадом, однiєю

печаллю, однією скорботою та

однiєю надiєю.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік
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свято
ВеликоднєБІ

ЦЦЦЦІІІІННННАААА    ССССВВВВООООББББООООДДДДИИИИ
Великдень. Весь христи�

янський світ святкує цей
надзвичайний, справді Ве�
ликий день. Він об'єднує в
одну родину і православних,
і католиків, і протестантів. І
дорослі, і малі знають, що
ми святкуємо Воскресіння
Ісуса Христа. Крашанки,
паски — знайомі атрибути
свята. Та чи усі замислю�
ються, що саме відбулося  на
Голгофському хресті, що
таке важливе святкують
люди Землі понад дві тисячі
років, і яке відношення це
має до сьогодення? Відпові�
ді на ці запитання я знай�
шла у церкві "Нове поколін�
ня". Святе Письмо для
віруючих — щось більше,
ніж книга, вкрита пилом,
яка є на поличці  кожної ос�
віченої людини. І відповіді
там можна знайти на будь�
яке запитання. Не віри�
те? — спробуйте! Може тоді
і ваше життя зміниться на
краще! 

То що ж таке "Пасха"? —
відповідь є у Святому письмі:

1 Кор.5:7  "Пасха на�
ша — Христос, принесений
у жертву за нас".

Історія про те, як наро�
дився, жив і був розіп'ятий
на хресті Ісус, знайома усім
з дитинства, та почалася
вона набагато раніше…

Через гріхопадіння перші
люди втратили свою правед�
ність і були вигнані з раю.
Тому що вони з власної волі
віддали сатані владу і авто�
ритет, якими їх наділив Бог.
Гріх надає право дияволу
володарювати у житті люди�
ни. Саме для цього і прий�
шов Ісус, щоб звільнити
людство від влади гріха. Він
помер за наші гріхи і вос�
крес, щоб нас виправдати.
Вперше слово "Пасха"
зустрічається в книзі Старо�
го Заповіту "Вихід", коли
народ Божий виходив з єги�
петського рабства. Тож,
Пасха — це Вихід. Кожно�
му з нас зрозуміло, що най�
більше рабство — не зовні, а
всередині людини. Кайдани
гріхів, комплексів та внут�
рішньої несвободи як отрута
повільно зни�
щують люди�
ну (до цього
висновку і
вчені прий�
шли. Якби чи�
тали Святе
письмо — не
винаходили б
колесо знову).
Від цього раб�
ства і вряту�
вав Син Бо�
жий тих, хто
вірує в нього.
Пасха — це

перемога над владою гріха,
це мить, коли ти перетина�
єш кордони між старим і
новим, це депортація дия�
вола з території твого життя,
і смак свободи. А це вже має
безпосереднє відношення до
кожного з нас. Хто вірує у
воскресіння Христа, той
розуміє, що немає безвихід�
них ситуацій, не все втраче�
но! І останнє слово не за
лікарями,  навіть не за
смертю.  Останнє слово за
тим, хто сказав : "Я є вос�
кресіння і життя". А впев�
неність у тому, що є Той,
хто ніколи не зрадить, не
залишить тебе наодинці з
твоїми негараздами, нас�
правді допомагає відбутися
людині і знайти відповідь на
питання: "Хто я насправді"?
У "Новому поколінні", зда�
ється, знають, про що йде
мова. Тому і тягне до них
людей, неначе хочеться
доторкнутись до тих прос�
тих і невибагливих істин,
які наповнюють їх особли�
вим світлом і роблять здат�
ними дбати про тих, хто
поруч, про своє рідне місто.
В цій церкві вважають, що
найкращий дар, який ти
можеш принести з вдячніс�
тю Богу — це твої реалізо�
вані таланти. Життя,
яскраве і насичене добром.
Тому і свята в "Новому
поколінні" особливі. Після
поклоніння Богу і проповіді
присутні побачили хорео�
графічну мініатюру, авто�
ром і виконавцем якої є
талановитий хореограф і
танцівниця Олександра
Наконечна. В цій постанові
прослідковується тема
пошуку людини себе серед
різних образів, в результаті
якого вона знаходить відпо�
відь у Бога. Та, мабуть, це
марна праця, намагатись
словами донести ту особли�
ву атмосферу і миті  духов�
ного прозріння. Варто один
раз побачити, ніж сто разів
почути. В цьому я переко�
налася сама, запрошую
переконатися і вас.

Ганна Бєлобородова

Зранку, як водиться у
православних, — вранішня
служба. Святково палають
свічки і возноситься з самі�
сіньких глибин сердець
людських Божа молитва...
Отець Андрій закінчує служ�
бу оголошенням пасхально�
го вітання Володимира, Бла�
женнійшого Митрополита
Київського і всієї України,
Предстоятеля Української
Православної Церкви...
Потім — хресний хід навко�
ло храму...  

Сяйливі райдуги від кра�
пель свяченої води над схи�
леними в молитві головами,
сяйво сонячних променів на
золоті церковних хрестів над
куполами, дзвінка мелодія
церковних дзвонів, яка роз�
носиться у чистому враніш�
ньому повітрі далеко�далеко
над кронами Боярського
лісу...

Та люди не поспішають
розходитися, а тісніше гур�
туються навколо паперті.
На якій — "Пасхальний
кошик". То — назва виста�
ви, яку підготували маленькі
прихожани на радість своїм
батькам і во славу Господа
нашого Ісуса Христа. От ви,
наприклад, знаєте, що
обов'язково повинно бути у
тому кошику, який ви збира�
єте, вирушаючи на Пасху до
храму? А яке символічне
значення має кожна страва
чи приправа, яка освячуєть�
ся того дня в храмі?

Хто може розказати про
це? Звичайно ж, сама... їжа,
яка ожила того дня і "вийшла
в люди" з пасхального коши�
ка, щоб розказати свої істо�
рії. І Крашанка�писанка, і

Хрін та Сіль, і Сир, і Ков�
баска, і, звісно ж, пані Пас�
ка — всім було надано слова.
Наприклад, біла сіль — то
символ духовної чистоти. А
"прародичем" смачної ковбас�
ки є не хто інший, як жертов�
не ягня. Найсимволічнішим
у пасхальному кошику є пас�
хальне яєчко. Воно символі�
зує�поєднує і живе, і мертве.
Візьміть яйце в руки: камі�
нець камінцем,
холодний і мерт�
вий. А покладіть
під квочку — і
з'явиться з нього
на світ нове жит�
тя. Ось так "мерт�
ве" стає живим...
Так і Господь
воскрес із мер�
твих... У гіркого
хрону, який тра�
диційно також вживається з
пасхальними стравами, зна�
чення інше: то — нагадуван�
ня про гріхи, через які люди
втратили рай. 

Поки маленькі актори,
радісні від свого тріумфу,
фотографуються на згадку,
о. Андрій розповідає про ще
одне дитяче дійство, яке від�
бувалося біля храму вчора,
після освячення пасок:

— Безперечно, свято
Пасхи — то велика радість
для всіх християн. Але як
часто ми забуваємо про те,
що святкове розговіння за
щедрим столом — то атрибут
"дорослого" свята. Дитина
скуштувала крашанку, пола�
сувала пасочкою — і мерщій
на вулицю, до товаришів та
веселих забав: ось що їй пот�
рібно. Тому цього року ми
вирішили подарувати суто

дитяче пасхальне свято і для
наших маленьких прихо�
жан. В день Святої Пасхи, о
14 годині, біля церкви зібра�
лися вихованці недільної
школи, інтернату для слабо�
зорих дітей і всі�всі діти, які
були у храмі на пасхальній
службі — всього близько 40
дітей. Ось тут, на моріжку
біля храму, вони змагалися: і
крашанками�писанками, і в
мішках стрибали, і каната
перетягували, і в дзвони
дзвонили — кожному забав�
ка до душі знайшлася і кож�
ний зумів проявити себе. А
потім всі дружно ласували
морозивом та іншими ласо�
щами за спільним солодким
столом. Було весело і гарно.
А особливо приємно було...
дорослим: від того, що й
дитяче пасхальне свято вда�
лося на славу.   

Як і годиться, за добру
працю і радість подаровану —

достойна нагорода. Маленькі
артисти та їхні гості — вихо�
ванці школи�інтернату для
слабозорих дітей — отриму�
ють від батюшки подарунки.
Знову ж таки — не прості, а...
спортивні. Ракетки для тенісу
настільного і великого, бад�
мінтон, яскраві м'ячі — для
старших, машинки та кон�
структори — для найменших:
все те спортивне багатство
навряд чи можна перелічити.
Так само, як навряд чи можна
виміряти ту радість, яку пода�
рував талант дитячих душ і
маленьким акторам, і їхнім
вдячним глядачам. Дійсно, не
даремно кажуть: у здоровому
тілі і дух здоровий. Правиль�
ний, православний. Бо самим
своїм життям християни
повинні прикрашати цей світ.

Радислав Кокодзей

ДД ИИ ТТ ЯЯ ЧЧ АА   РР АА ДД ІІ СС ТТ ЬЬ   "" ПП АА СС ХХ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ГГ ОО   КК ОО ШШ ИИ КК АА ""
Співає небо і земля: "Христос воскрес!". Бо свято

Пасхи — день Світлого Воскресіння Господа нашого
Ісуса Христа — найголовніше свято люду православно&
го. В цей день по всіх храмах відбуваються святкові
служби, радістю і пахощами пасхальних куличів спов&
нюється щедро зігріте весняним сонцем повітря. Свят&
ково вбрані люди троєкратно христосуються і розго&
вляються після посту...

А що відбувається на другий день Святої Пасхи? У
пошуках відповіді на це питання ми завітали до Храму
Винесення Чесних Древ Хреста Господнього (настоя&
тель — ієрей Андрій Бондарук), розташованого на
території лісгоспу. І побачили ми там... пасхальний

кошик! Але не простий, а казковий...

ННЕЕ   ЗЗААББУУЛЛИИ  ППРРОО  ІІННВВААЛЛІІДДІІВВ  ВВІІЙЙННИИ
Суттєво прикрасили

святкування Великодня
ветеранам�інвалідам війни
підприємці міста.

Приватний підприємець
Коваленко Людмила Олексі�
ївна подарувала кожному
ветерану запашну, смачну,
святково прикрашену 400�
грамову паску.

Керівник фірми "Плея�

да" Коновалов Олег Марко�
вич надав до столу кожного
ветерана, члена організації,
смачних оселедців, а підпри�
ємець Боднюк Олександр
Володимирович у магазині
"Світанок" забезпечив вете�
ранів продовольчими това�
рами з 20�ти відсотковою
знижкою.

Усім цим підприємцям

притаманні почуття шани і
доброти, які так зігрівають
наші душі, душі старих вете�
ранів. Щира Вам подяка.

Гідний приклад для нас�
лідування іншим.

Голова Боярської орга�
нізації інвалідів війни 

та Збройних Сил
В.А. Нурищенко

БІ подяки
Слова
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БІ тижня
Подія

Японську делегацію очо�
лювали президент японської
громадської делегації "Юні�
вер Старс" пан Казутоши
Йошида та офіційний пред�
ставник цієї організації в
Україні Лідія Коржук. Звіс�
но ж, українське представ�
ництво було набагато чи�
сельнішим — від представ�
ників Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи до делегатів від
керівництва області, райо�
ну, міста.

Журналістський хроно�
метр детально фіксує миті
Маршу Миру по Боярській
землі, які стають ще однією
унікальною сторінкою істо�
рії нашого рідного міста.

11.00 — 11.30 — Учас�
ники Маршу Миру прибува�
ють до Київського військо�
вого ліцею імені Івана Богу�
на. Хліб�сіль на КПП,
живий коридор із прапорів
всіх держав світу на голов�
ній алеї в руках ліцеїстів�бо�
гунівців в парадних одно�
строях... Екскурсія ліцеєм та
подарунки наймолодшим
військовим збройних сил
нашої держави на згадку...

12.00 — 12.15 — Парад
центрально� історичною
вулицею нашого міста —

Боярським Хрещатиком.
Живий коридор, який утво�
рили школярі міста... Пра�
порці України та Японії в ди�
тячих руках і радісні посміш�
ки на вустах... Яскраве
сонце в бездонній небесній
блакиті та тіниста централь�
на алея парку Перемоги...
На деревах з молодими зеле�
ними листочками — тисячі
маленьких паперових журав�
ликів: як нагадування, як
засторога, як привітання, як
пам'ять... І велелюдне зіб�
рання на майданчику перед
сценою, на якій вже все

готове до вітального кон�
церту... 

12.15 — 13.00 — Урочис�
та церемонія Маршу Миру в
парку Перемоги. Та з кон�
цертом не поспішають. Бо
перед тим, як вітати живих,
потрібно віддати данину
пам'яті тим, хто власним
життям прикрив Україну та,
зрештою, і весь світ від пе�
кельного радіаційного вогню
вже далекого, але такого
болючого 1986...  Панахида
пам'яті жертв Чорнобильсь�
кої катастрофи та за упокій
душ загиблих, яку відправив
настоятель Боярської Свято�
Покровської парафії УАПЦ
отець Димитрій Присяж�
ний... Хвилина мовчання —
хвилина спільного болю,

спільної пам'яті... Звучить
гімн України... Казутоши
Йошида співає разом з
усіма, поклавши руку на
серце... Все зібрання стоячи
слухає гімн Японії...

13.00 — 14.00 — Кон�

цертна програма. Прикра�
шена дитячими малюнками і
прапорцями всіх держав
світу сцена... Дзвінкі дитячі
голоси, в які вплітаються
мелодії — не з фонограми, а
живі! — пташиних голосів. І
запальний козацький танок
під цим лагідним мирним
небом в промінні по�літньо�
му гарячого сонця... І фраза
"Хай буде мир...", яка повто�
рюється нескінченну кіль�
кість разів, тому що кожного
разу вона закінчується наз�
вою країни світу, жодну з
яких не пропустили... По за�
кінченні концерту — бри�
фінг для журналістів. Пред�
ставники 4�х телеканалів та
близько 20�ти газет беруть
інтерв'ю у гостей, Боярсько�
го міського голови Тараса

Добрівського та заступника
голови К�Святошинської
райдержадміністрації Олек�
сандра Лук'янчука. 

14.00 — 15.00 — Круг�
лий стіл з представниками
громадськості, органів міс�
цевого самоврядування та
бізнесовими колами України
та Японії в Києво�Свято�
шинському центрі соціаль�
но�психологічної реабілітації
населення, постраждалого
внаслідок аварії на ЧАЕС.
Японські гості презентують
два дійсно революційних
проекти, які можуть забез�
печити Україну практично
безкоштовною енергією та
раз і назавжди вирішити

проблему сміття... 
15.00 — 16.00 — Урочис�

те засідання з нагоди аварії
на ЧАЕС в актовій залі Киє�
во�Святошинської районної
класичної гімназії... Вистав�
ка дитячих робіт в холі...

Нагородження ліквідаторів
та пам'ятні обереги — від
дорослих. Чудова концертна
програма — від дітей... Як
з’ясувалося, Казутоши
Йошида за фахом — вчи�
тель. Двадцять років тому
відвідавши Україну, він був
просто вражений різнобіч�
ними талантами українських
дітей, яких він лагідно нази�
ває чорнобильськими журав�
ликами. Тому в гімназії,
знову доторкнувшись серцем
до того бездонного джерела,
він радіє мов дитина... 

16.00 — 17.00 —
Екскурсія японської делега�
ції містом... Відвідання
виставок боярських митців у
Боярському краєзнавчому
музеї... Вражень про цю
поїздку у наших гостей

вистачить чи не на все
життя!

...Японська делегація
залишає гостинну Боярку.
А на згадку разом з ними їде
оригінальний дарунок від
різьбяра Володимира Цеп�
ляєва — супер�ложка, якій
за руків'я слугує... мобіль�
ний телефон. Розшифрува�
ти символічний зміст того
сувеніра можна дуже прос�
то: добра — повною мірою,
а якщо потрібна допомо�
га — ми ж так близько один
від одного. Адже ми живе�
мо на одній планеті... 

Радислав Кокодзей

М А Р Ш  М И Р У  Є Д Н А Є  С Е Р Ц Я  І  П О К О Л І Н Н Я
Найголовнішою подією тижня став Марш миру,

який відбувся у нашому місті 23 квітня.  Ця урочиста
церемонія, присвячена 23&й річниці аварії на Чорно&
бильській АЕС, відбулася за участі громадської організа&
ції "Юнівер Старс" (Японія), представників адміністра&
ції міста Боярки та Києво&Святошинського району,

мешканців та учнів навчальних закладів міста.

БІ Чорнобиль

Не шуткуйте з зоною!
Останнім часом часто

можна почути, що "не такою
вже страшною виявилась
радіація". І як аргумент
наводять  приклад так зва�
них самоселів — людей,
котрі  самовільно поселилися
у 30�кілометровій зоні відчу�
ження.  Живуть, мовляв,
уже роками і хоч би що —
веселі, рум'яні і ніяка боляч�
ка їх не бере.  Спростовує
таку думку  доктор медичних
наук, професор А.А. Чумак:
"Нечисленні самосели — це,
як правило, люди старшого і
похилого віку, генетичні та
біологічні властивості орга�
нізму яких витримали "від�
бір" хворобами та життєви�
ми труднощами, порівняно з
їхніми ровесниками, що вже
пішли з життя. Відомо
також, що люди старшого і
похилого віку менш чутливі
до дії радіації, ніж молодь і,
особливо, діти. Заборона
проживання у зоні відчу�
ження спрямована насампе�
ред на захист найбільш враз�

ливих категорій".

Будьте здорові!
Малі дози опромінення —

це додатковий фактор ризи�
ку і ще один  досить серйоз�
ний привід стежити за своїм
здоров'ям.   Дослідження
довели, що на здоров'я люди�
ни впливають: стан системи
охорони здоров'я — 10%;
екологія —  близько 20%;
спадковість —  близько 20%;
умови і спосіб життя —
близько 50%!  Зауважте, що
саме умови і спосіб життя в
найбільшій мірі залежать від
самої людини.  Але мало хто
з нас вміє по�справжньому
стежити за своїм здоров'ям. 

Здоров'я — це поєднан�
ня фізичного, психічного,
духовного та соціального
благополуччя людини.  

Тобто, якщо ви кожного
дня робите зарядку; гуляєте
на свіжому повітрі; не
маєте шкідливих звичок;
контролюєте свою вагу та
раціонально харчуєтесь —
це лише один з аспектів здо�
ров'я.  Потрібно ще налаго�
дити добрі стосунки з ото�
чуючими; навчитися люби�
ти людей; зуміти побудува�
ти гармонійні стосунки в
своїй сім'ї; навчитися не
конфліктувати на роботі;
вирішити питання сенсу
життя; мати високі устрем�
ління; вірити у вищі сили;
хотіти і вміти робити добро.
І лише тоді можна сказати,
що ви на шляху до здоров'я.
Це не легко, але на те ж ми
люди, щоб прагнути до

самовдосконалення.

Марія Кириленко
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16 квітня у залі засі�
дань виконкому Вишнів�
ської ради до свята Велико�
дня пройшли конкурси,
розважальні ігри, концерт
для дітей�сиріт, дітей, поз�
бавлених батьківського
піклування, та багатодіт�
них сімей Києво�Свято�
шинського району.

Завершилося свято вру�
ченням пасхальних пода�

рунків.

У Києво�Свято�
шинському районі останні�
ми днями сталося кілька
випадків пожеж.

Зокрема, 13 квітня у м.
Вишневе, по вул. Гоголя,
згорів дах будинку та  речі
господарів.

В с. Крюківщина, в
будинку працівника ТОВ
АФ "Крюківщина", що по
вул. Балунова, вогонь зни�
щив меблі, речі господарів,
та забрав життя малолі�
тньої дитини.

А в селі Хотів 12 квітня
теж відбулося займання в
будинку. Згоріли речі госпо�
дарів. Але цього разу зай�
мання сталося через необе�
режність самих господарів.

Трагедія сталася у с.
Жорнівка 11.04.2009 року.
Двоє дітей, 10 та 11 років,
гралися в будинку з сірни�
ками. Займання сталося
миттєво. В результаті, коли
прибули пожежники, хлоп�
чик 10 років загинув, а
інший, 11 років, з тяжкими
опіками був доправлений до
опікового центру в Києві.

На боротьбу з вогнем
виїжджали пожежники 25
відділення СДПЧ м. Виш�

неве.

Втрачений студент�
ський квиток Боярського
коледжу екології і природ�
них ресурсів на ім'я Мураш�
кіної Марії Анатоліївни

вважати недійсним.

БІ міськради
Сесія БІ району

Новини

ППЕЕРРШШЕЕ  ППЛЛЕЕННААРРННЕЕ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  XXLL  ССЕЕССІІЇЇ  ББООЯЯРРССЬЬККООЇЇ
ММІІССЬЬККООЇЇ  РРААДДИИ  VV  ССККЛЛИИККААННННЯЯ  ВВІІДДББУУЛЛООССЬЬ

25 питань та різне запла�
новано було розглянути на
черговій сесії Боярської
міської ради. 22 квітня роз�
глянули лише частину з них.
Іншу  — депутати своїм

рішенням перенесли на 14
травня. 

Із того, що зібрали,
50,1% — дітям Боярки!

Про виконання міського
бюджету за 12 місяців 2008
року  на сесії, що проходила
у холі міської ради, допові�
дав Роман Гладкий — пер�
ший заступник Боярського
міського голови.

Доходи загального фонду
міського бюджету, які фор�
муються за рахунок власних
та закріплених загальнодер�
жавних податків та зборів,
виконані в сумі 28052,19
тис. грн., що становить
95,5%  до планованих
показників.

Найбільшу частину цієї
суми — 18581, 1 тис. грн.
складає податок з доходів
фізичних осіб. Проте, через
зменшення операцій з про�
дажем нерухомості, поро�
джених економічною кри�
зою, він виконаний лише на
90, 4 %. Зате надходження з
податку  на  прибуток за
звітний період склали
118,14% від плану або 185
481,5 грн. Введення нової
грошової оцінки землі забез�
печило поповнення міської
скарбниці на 1945, 1 тис.
грн. Відтак, надходження
від земельного податку скла�
ло 111, 1 % від заплановано�
го.1094,2 тис. грн.
(105,9%) надійшло від пла�
ти за торгові патенти на де�
які види торговельної діяль�
ності, в тому числі гральний
бізнес, який забезпечив 5,4
тис.грн. ( 135%) запланова�
ного. Ще одним вагомим
джерелом надходжень до
бюджету  у 2008 р. стало
надходження від єдиного
податку, які додали у місь�
кий бюджет 2755,47 тис.
грн. (110,2%). Лише на 95,
6% виконані місцеві подат�
ки і збори.

Із 4378,5 тис. грн. дохо�
дів спеціального фонду за 12
місяців 2008 р. податкові
надходження до спеціально�
го фонду склали 2824,07
тис. грн.

В с ь о г о
доходи місько�
го бюджету за
12 місяців
2008 р. стано�
вили 32429,69
тис. грн.

В и д а т к и
з а г а л ь н о г о
фонду міського
бюджету за цей
же період скла�
ли 30321, 18
тис. грн. Най�
більшу частину
з них — 39%, а

саме 11 млн. 813,9  тис. грн.
передано до районного
бюджету. Решту суми витра�
тили так: 47% або 8699,65
тис. грн. — видатки на заро�
бітну плату, 6,6% або
1228,08 тис. грн. — оплата
комунальних послуг, 220,0
тис. грн. — соціальний за�
хист населення, 1777,54 тис.
грн. — видатки на утримання
комунального господарства. 

На утримання ДНЗ
витратили 9287,56 тис.
грн.(6636тис. грн. у 2007
р.) або 50, 1 від суми видат�
ків загального фонду, що
залишились після вилучення
коштів до районного бюдже�
ту. Майже у двічі підвищено
заробітну плату працівни�
кам ДНЗ, значно збільшено
видатки на харчування
дітей, оплату енергоносіїв та
комунальних послуг. Значну
суму було витрачено на про�
ведення капітального ремон�
ту ДНЗ та оновлення основ�
них фондів, що склало
829,88 тис. грн. (у 2006р. —
668,7 тис. грн.).

На утримання НВО
витрачено 477,15 тис. грн.,
Будинку культури — 442,68
тис.грн. 172 тис. грн. витра�
тили на оплату електроенер�
гії, 257,4 тис.грн, — вулич�
не освітлення, 1214,2
тис.грн.� благоустрій міста.

Іншу частину видаткової
частини склали витрати на
фінансування міських про�
грам підтримки комунально�
го господарства, соціального
захисту населення, інші
заходи.

Видатки спеціального
фонду склали 3951,8 тис.
грн. Вони витрачені на
ремонт доріг — 1141,5 тис.
грн., природоохоронні захо�
ди — 8,9 тис. грн., поточні
ремонти приміщень ДНЗ —
30, 97 тис. грн., батьківську
плату за харчування дітей у

ДНЗ — 1144,2 тис. грн.
тощо.

Таким чином, видатки
міського бюджету за 12
місяців 2008 р. разом склали
34 272,8 тис. грн.

У 2009� му план надход�
жень збільшити

А ще внести зміни до
функціональної та економіч�
ної структури видатків за�
гального фонду бюджету у
межах планових асигнувань
на 2008 р. Про це майже
одностайно проголосували
депутати БМР на сесії. Від�
так, план надходжень за�
гального фонду міського
бюджету збільшено на 504
752 тис. грн. Цю суму вит�
ратять на проведення енер�
гоаудиту та розробки про�
грами енергозбереження  в
ДНЗ міста, придбання урн
та лавок  для парку Перемо�
ги, розмітку вулиць міста та
виготовлення табличок з
назвами вулиць, оплату
газопостачання та харчуван�
ня дітей у ДНЗ, придбання
інвентаря, матеріалів, опла�
ту комунальних послуг у
ДНЗ, а також ремонт примі�
щень ДНЗ "Іскорка", пост�
раждалих внаслідок аварії
теплопостачання.

Першочергові видатки
бюджету 2009 року 

До переліку робіт,  які
будуть фінансуватись за
рахунок коштів бюджету
розвитку 2009 року, депута�
ти БМР віднесли :

— Реконструкцію ме�
реж вуличного освітлення,
на яке збираються витрати�
ти 750 тис. грн. (100% вар�
тості робіт);

— Будівництво каналі�
зації у “старій” частині міста
— 1 млн. грн.(із 9 млн. грн.
вартості робіт);

— Будівництво міської
школи мистецтв — 500 тис.
грн. (із 5  млн. грн. вартості
робіт);

— Будівництво ДНЗ у
“старій” частині міста —
500 тис. грн.( із 6 млн. вар�
тості робіт);

— П р и д �
бання 2 машин
в а к у у м н и х ,
машини кана�
лопромиваль�
ної, екскавато�
ра "Борекс",
трактора, міні�
трактора для
чистки бордю�
рів, техніки
для ямкового
ремонту доріг,
вишки — 2378
тис. грн.

Мережу вуличного
освітлення — громаді
Боярки

Про передачу мереж
вуличного освітлення у
власність територіальної
громади м. Боярка підготу�
вали депутатське звернення
до голови Київської облра�
ди Майбоженка В.В. У
ньому зазначається, що на
балансі КП "Облсвітло"
знаходиться обладнання —
2555 світильників потужні�
стю 504,1 кВт, якими
освітлюється 183 вулиці. З
початку 2009 року обслуго�
вування та ремонт мережі
вуличного освітлення зовсім
не проводиться. Це призве�
ло до численних скарг меш�
канців, адже мережа охо�
плює численну інфраструк�
туру міста — Київську
обласну дитячу  лікарню,
Боярську центральну ра�
йонну лікарню, навчальні
та дошкільні заклади, жит�
ловий фонд та інші об'єкти.
Міська влада не може зали�
шатись осторонь проблем
своїх мешканців. Відтак, за
рахунок місцевого бюджету
виконано реконструкцію
електромереж  по вул.Біло�
городській (район міськра�
ди), Б. Хмельницького( від
ЗОШ №3 до вул. Молодіж�
на), провулок Полтав�
ський, Самійленка, вул.
Амбулаторна.

Отже, депутати БМР
звернулись із клопотанням
про передачу мережі вулич�
ного освітлення у власність
територіальної громади м.
Боярка.

А ще на сесії вирішили
звернутись до Києво�Свято�
шинської райради про пере�
дачу кінотеатру Островсько�
го та КП "Районне будівель�
не управління" на баланс
територіальної громади м.
Боярка, доручити жителям
прилеглих територій чищен�
ня та заглиблення водойми
біля Свято�Михайлівської
церкви, та інше.

Наталя Ключник

Колекціонер з США
Тимур Абдуллаєв має в своїй
колекції рукопис другого
тому "Мертвих душ" Мико�
ли Гоголя, який складається
з 163 аркушів. Україна та
Росія мають намір викупити
рукопис у колекціонера.

Згідно висновку експер�
тів російської Національної
бібліотеки рукопис є писар�
ською копією із виправлен�
ням редакції. Сам колекціо�
нер стверджує, що це повна
копія спаленого Гоголем ори�
гіналу другого тому "Мертвих

душ".

БІ У світі цікавого

БІ Оголошення
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Шановні
боярчани!

Вашої допомоги потребує непов�

нолітній 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 ендокринології та обміну

речовин ім. В.П. Комісаренка АМН

України (м. Київ) хлопцеві встано�

влено діагноз — часткова сомато�

тропна недостатність (припинення

росту). На сьогодні його зріст скла�

дає 140 см., вага — 36 кг. Рекомен�

дації лікарів — термінове застос�

ування гормонів росту, що допомо�

жуть подолати зазначене захворю�

вання. Ліки потрібні вже сьогодні!

Вартість лікування складає

близько 36 000 грн., що є "непідйом�

ною" сумою для матері, яка працює

в лікарні та виховує хлопця сама.

Тому Боярська міська рада,

виконавчий комітет, Молодіжна

рада м. Боярка звертається до усіх

небайдужих жителів міста з прохан�

ням надати посильну допомогу та

дати шанс Роману для відновлення

нормального життя.

Кошти можна перера�

хувати за наступними реквізитами:

Левченко Людмилі Євгенівні на

о/р 27487, код 02760904, р/р

37397004, МФО 320069 (безпово�

ротна матеріальна допомога на ліку�

вання Левченка Романа).

***

Людмила Євгенівна Левченко

висловлює щиру подяку педагогіч�

ним працівникам БСШ № 3,

учням та батькам школи за фінан�

сову допомогу для лікування її сина

Романа: 

учні 7�А класу цього тижня

зібрали і передали на лікування

Романа 255 грн.;

учні 6�В класу цього тижня

зібрали і передали на лікування

Романа 330 грн.;

Велика подяка за допомогу депу�

тату БМР від Партії Регіонів Неупо�

кою Сергію Григоровичу, який пере�

дав на лікування Романа 650 грн.

Минулого тижня на особовий

рахунок Левченко Людмили Євге�

нівни (матеріальна допомога на

лікування Романа) надійшли кошти

в сумі 500 грн.

Станом на 21 квітня 2009 р. на

лікування Романа всього зібрано 20

981 грн.

БІ дитині!
Допоможіть

Такий висновок можна
зробити за результатами
наради,  у якій взяли участь
міський голова Тарас Доб�
рівський, перший заступник

міського голови Роман Глад�
кий, заступник  міського
голови  Анатолій Тахтарба�
єв, фахівці архітектурних,
комунальних  та інших
служб виконкому міської
ради та спеціалісти підпри�
ємства інституту "Білоцер�
ківцивільпроект".

Метою зустрічі стало обго�
ворення маршруту проход�
ження каналізаційних мереж
територією історичної части�
ни Боярки. Усі разом учасни�

ки наради схилились над кар�
тою на столі і розглядали
можливі варіанти прохо�
дження каналізаційних
мереж, враховуючи нюанси

г е о г р а �
ф і ч н о г о
розташу�
в а н н я ,
наявність
життєво�
в а ж л и �
вих об'єк�
тів міста,
можливі
забудови,
віддале�
ність від
зал ізно ї

дороги тощо. Окрім того
радились, що не менш
важливо, яким чином буде
працювати новопрокладена
каналізаційна мережа —
примусовим викачуванням
через КНС чи самопливом.
Дуже важливо на етапі про�
ектування обрати такий варі�
ант проходження мережі,
щоб потім  надійно  і вигідно
було її  експлуатувати. 

Відтак, нарешті "лід зру�
шився" і в квітні 2009 року

розпочато  перший етап
каналізування історичної
частини міста Боярка —
проведення топогеодезив�
них вишукувань під само�
пливний каналізаційний
колектор від школи №1 до
КНС №5 м. Боярка Києво�
Святошинського району,
Київської області. Із місько�
го бюджету для виконання
проектної документації та
проведення робіт першого
етапу буде виділено  1 млн.
грн.  Нині розпочинаються
геодезичні роботи. Тільки
після їх проведення стане
зрозуміло скільки коштува�
тиме для міста цей проект,
скільки часу буде необхідно
на його реалізацію. На поча�
ток літа заплановано прове�
дення тендеру на прокладен�
ня каналізаційних  мереж, у
якому вже зголосились
взяти участь понад 30 про�
фільних компаній.  

Слідкуйте за подальшим
розвитком подій, про які
писатимемо на шпальтах
нашої газети.

Наталя Ключник

КАНАЛІЗУВАННЯ ”СТАРОЇ”  БОЯРКИ РОЗПОЧАТО
ПАСХАЛЬНІ ПОДАРУНКИ

Подарунки приємно не
тільки отримувати, але й
дарувати. Тому  саме 17 квіт�
ня члени УСДП  завітали до
реанімаційного відділення
Боярської центральної район�
ної лікарні. Це вже не перший
їхній передсвятковий візит до
цього закладу. І, зазвичай,
партійці приходять до медиків
не  з пустими руками і не
лише зі словами привітання, а
приносить  гарні та такі пот�
рібні подарунки.

Ось і цього разу
вони прийшли з
коробкою, розміри
якої вражали. І,
судячи з поглядів
працівників лікарні,
які того дня були на
зміні, такий подару�
нок був довгоочіку�
ваним. Копіюваль�
ний апарат є неза�

мінним у роботі будь�якої
установи. Особливо, коли
паперової роботи вистачає. 

А відтепер лікарі реані�
маційного відділення мати�
муть змогу більше часу при�
діляти хворим. Адже тепер,
завдячуючи представникам
партії УСДП, вони мають
ксерокс, а папір для копію�
вання відійде в минуле. 

Марина Смірнова

ВВВВ ІІІІ ДДДД РРРР ОООО ДДДД ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ     ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ
ШШШШ АААА НННН УУУУ ВВВВ АААА НННН НННН ЯЯЯЯ     ПППП РРРР ЕЕЕЕ ДДДД КККК ІІІІ ВВВВ

Перша неділя після
Пасхи — провідна. Саме
цього дня ми йдемо на моги�
ли до своїх рідних, близь�
ких. І дуже хочеться, щоб
"Місто вічного спочинку" —
кладовище —  виглядало
цивілізовано.

Про це вже подбала місь�
ка ритуальна служба. До
проведення поминальних
днів здійснила заходи з бла�
гоустрою Нового кладовища
(траса Боярка�Віта�Пошто�
ва) та старого кладовища по
вул. Шевченка, 190. Най�
перше — вивезли сміття. На

кладовищах  облаштували
доріжки центральних алей.
На старому кладовищі обрі�
зали гілля  старих дерев, а
на Новому  — пофарбували
загородження біля  цен�
трального входу. 

Всебічну допомогу у бла�
гоустрої прилеглої до кладо�
вища території надали при�
хожани церкви Спасіння,
працівники КП БГВУЖКГ.

Дуже хочеться, щоб і
після поминальних днів кар�
тина не змінилась. Та усе
залежить від нас — тих, хто
прийде на кладовища. 

Міська риту�
альна служба
дуже просить
відвідувачів кла�
довищ після при�
бирання могил
сміття не залиша�
ти біля воріт та не
викидати на при�
леглу територію.

Олег Огійчук

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ

ДИТЯЧІ САДОЧКИ ВЛІТКУ?

Це та ряд інших важли�
вих питань обговорювали на
сьомому засіданні виконко�
му 21 квітня 2009 року. 

Для проведення ремонту
з 1 червня  по 24 серпня буде
закрито  дитячі садочки:
ДНЗ №2, ДНЗ №4 "Беріз�
ка", ДНЗ "Іскорка", ДНЗ
"Спадкоємець", Школа�са�
док  НВО�1

Працюватимуть чергові
садки: ДНЗ №3, ЦРД №5
"Джерельце".

За уточненнями слідкуй�
те у наступних номерах
газети "Боярка�інформ"

На засіданні підбивали
підсумки роботи комісії з
перевірки ДНЗ "Іскорка" в
березні�квітні 2009 року.
Чимало уваги приділили
питанню підготовки до свят�
кування Дня Перемоги та
санітарній рубці дерев та ін. 

Наталя Ключник

ННЕЕВВЕЕЛЛИИККАА  ЧЧААССТТККАА  ЗЗННААЧЧННООГГОО
Про роботу, проведену

останнім часом КП "Боярка�
Водоканал", розповіла його
директор Павліченко  Гали�
на Андріївна.

— За І квартал 2009 р.
КП "Боярка�Водоканал" бу�
ло виконано значний обсяг
робіт, мета яких — покра�
щення роботи системи водо�
постачання та водовідведен�
ня міста. А саме:

— для збільшення видо�
бутку води проведено ремонт
насосів та встановлено на
артезіанські свердловини
№9, 12 та 13 Київського під�
йому води, а також на арте�
зіанській свердловині цен�
тральної районної лікарні;

— Виконано ремонт
насосів підвищувальної
насосної станції по вул. Чер�
нишевського;

— Ремонт будівлі сверд�
ловини №5 по вул. Хреща�
тик;

— Почищені колодязі на

каналізаційних мережах
міста;

— Ліквідовано 16 аварій
на водопровідних мережах
та 34 — на каналізаційних
мережах;

— До свята Великодня
проведено благоустрій всіх
об'єктів водопровідно�кана�
лізаційного господарства,
які належать КП "Боярка�
Водоканал". 

А також проведено робо�
ти на очисних спорудах м.
Боярка, а саме:

— Виконано ремонт гу�
жових затворів, які, перебу�
ваючи в агресивному середо�
вищі, потребують втручан�
ня. Здійснено ремонт фільт�
росної системи аеротиску
№1. І це тільки дуже мала
частина значної роботи, яку
щоденно виконують праців�
ники підприємства — гово�
рила директор КП.

Марина Смірнова

БІ Боярки
Новини
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ПОНЕДІЛОК
27 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

12.25 Український вимір

12.55 Наша пісня

13.35 Д/ф "Легенди не

вмирають. Трембіта"

14.05 Д/ф "Зона очищення"

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.30 Служба розшуку дітей

15.35 Д/с "Це моя країна"

15.50 Т/с "Джин у домі"

16.15 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 Д/ф "Краповий берет" із

циклу "12 подвигів СПЕЦНАЗА"

22.20 Далі буде...

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей

01.25 Ситуація

01.35 Точка зору

02.10 Життя триває...

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Ситуація

1+1

06.15 серіал "циганське серце

07.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

07.05 дісней! "клуб міккі —

мауса

07.45 ""українські м/ф"

08.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

08.05 серіал "район беверлі�

гіллз"

09.00 тсн. "телевізійна служба

новин""

09.20 халк хоґан у

пригодницькій комедії "три

ніндзя, або рівно опівдні"

11.25 серіал "циганське серце

12.20 серіал "єрмолови

13.20 мелодрама "королева"

15.30 серіал "моя прекрасна

нянька

16.00 серіал "всі жінки —

відьми

17.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

17.20 серіал "повернення

мухтара

18.15 серіал "єрмолови

19.25 "погода"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.15 серіал "руда

21.15 серіал "маргоша

22.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

23.00 "проспорт"

23.05 серіал "секс і місто

23.35 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

00.45 серіал "маргоша

01.45 "документ"

02.45 серіал "секс і місто

03.15 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

04.05 "документ"

05.05 художній фільм

"пампушка

ІНТЕР

14.00 "Місце зустрічі. Тільки в

кіно"

15.30 Х/ф " Як же бути серцю"

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 "Катерина�2"

22.20 Фантастичні історії.

Двійники. Зворотна сторона долі

23.30 Х/ф "Аферисти. Дік і

Джейн розважаються".

01.15 "Подробиці"

01.50 Т/с " Лас�Вегас"

02.30 Х/ф "Аферисти. Дік і

Джейн розважаються"

03.50 "Картата потата"

04.20 Знак якості

05.00 Ключовий момент.

05.45 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 М/с "Веселі мелодії"

09.10 Х/ф "Година розплати"

11.45 Т/с "Кадети"

12.50 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.45 М/с "Бетмен"

14.05 М/с "Підлітки�титани"

14.40 Teen Time

14.45 Т/с "Ханна Монтана"

15.05 Т/с "Друзі"

16.00 Teen Time

16.05 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"

21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

22.25 Х/ф "Таємниця ордена".

00.30 Репортер

00.45 Спортрепортер

00.50 Погода

00.55 Служба розшуку дітей

01.00 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.45 Зона ночі. Культура

01.50 Крапка роси

02.45 Зона ночі. Культура

02.50 Кіноальманах "Культурна

спадщина"

03.15 Зона ночі. Культура

03.20 Світ Юрія Дрогобича

03.35 Університети милосердя

03.50 Він врятував нас від чуми

04.05 Зона ночі

04.10 Невідома Україна

06.05 Зона ночі

ВІВТОРОК
28 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 Український вимір

12.50 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

13.20 Автоакадемія

13.50 Здоров'я

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.30 Служба розшуку дітей

15.35 Д/с "Це моя країна"

15.50 Т/с "Джин у домі"

16.15 Індиго

16.45 Космос в особах. Михайло

Янгель

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 Право на захист

01.45 Служба розшуку дітей

01.50 Точка зору

02.25 Життя триває...

03.15 Служба розшуку дітей

03.20 Ситуація

1+1

06.10 "служба розшуку дітей"

06.15 серіал "циганське серце

07.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

07.05 дісней! "клуб міккі —

мауса

07.45 "шість кадрів

08.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

08.05 музично�розважальна

програма "караоке на майдані

09.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

09.20 серіал "руда

10.20 серіал "повернення

мухтара

11.20 серіал "циганське серце

12.15 серіал "єрмолови

13.10 серіал "район беверлі гіллз

14.10 серіал "район мелроуз

15.20 "шість кадрів

15.30 серіал "моя прекрасна

нянька

16.00 серіал "всі жінки —

відьми

17.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

17.20 серіал "повернення

мухтара

18.15 серіал "єрмолови

19.25 "погода"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.15 серіал "руда

21.15 серіал "маргоша

22.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

23.00 "проспорт"

23.05 серіал "секс і місто

23.35 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

00.45 серіал "маргоша

01.50 "документ"

02.50 серіал "секс і місто

03.25 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

04.20 "документ"

05.20 серіал "район мелроуз

ІНТЕР

06.10 Д/п "Повітряні бої"

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". Ріжки.

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 "Я

повернусь... Ігор Тальков"

23.30 Х/ф "Шпигунки"

01.20 "Подробиці"

01.50 Д/п "Повітряні бої"

02.40 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.45 Т/с " Лас�Вегас"

03.30 Х/ф "Шпигунки"

05.00 Знак якості

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 "Моє велике грецьке

весілля"

11.00 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "ГІБДД і т.д."

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.45 М/с "Бетмен"

14.05 М/с "Ульотні сновиди"

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 "Моя прекрасна

нянька"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки"

21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

22.25 Х/ф "Голий пістолет�2"

00.25 Репортер

00.40 Спортрепортер

00.45 Погода

00.50 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.35 Зона ночі. Культура

01.40 Під знаком біди

02.20 Зона ночі. Культура

02.25 Моя адреса — Соловки.

Пастка

02.45 Моя адреса — Соловки.

Тягар мовчання

03.05 Цикл історія кіно України.

03.30 Зона ночі. Культура

03.35 Хто гоїв рани козакам?

03.45 Рідні стіни

04.00 Зона ночі

04.05 Невідома Україна

06.00 Зона ночі

СЕРЕДА
29 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 Фольк�music

13.50 Муз. ua

14.20 Далі буде...

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.30 Служба розшуку дітей

15.35 Д/с "Це моя країна"

15.50 Д/с "Обличчя Європи"

16.25 Індиго

17.00 Д/с "Морські мисливці"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 Ток�шоу "Батьки і діти"

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода

22.05 Відкрита зона. Д/ф

"Невипадкова випадковість"

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Відкрита зона. Д/ф

"Невипадкова випадковість"

01.50 Д/с "Морські мисливці"

02.40 Ситуація

02.50 Точка зору

03.20 Служба розшуку дітей

03.30 Життя триває...

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Ситуація

1+1

06.10 "служба розшуку дітей"

06.15 серіал "циганське серце

07.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

07.05 дісней! "клуб міккі —

мауса

07.45 "шість кадрів

08.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

08.05 серіал "район беверлі гіллз

09.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

09.20 серіал "руда

10.25 серіал "повернення

мухтара

11.25 серіал "циганське серце

12.20 серіал "єрмолови

13.15 серіал "район беверлі гіллз

14.15 серіал "район мелроуз

15.25 "шість кадрів

15.35 серіал "моя прекрасна

нянька

16.00 серіал "всі жінки —

відьми

17.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

17.20 серіал "повернення

мухтара

18.15 серіал "єрмолови

19.25 "погода"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.15 серіал "руда

21.15 серіал "маргоша

22.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

23.00 "проспорт"

23.05 серіал "секс і місто

23.35 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

00.45 серіал "маргоша

01.50 "документ"

02.50 серіал "секс і місто

03.20 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

04.15 "документ"

05.15 серіал "район мелроуз

ІНТЕР

06.10 Д/п "Повітряні бої"

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". Ковбаса

Одеська

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"

23.30 Х/ф "Чотири весілля та

один похорон".

01.50 "Подробиці"

02.20 Д/п "Повітряні бої"

03.00 Телевізійна служба

розшуку дітей

03.05 Т/с " Лас�Вегас"

03.50 "Знак якості"

04.30 "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�2"

10.45 Т/с "Кадети"

11.50 Т/с "ГІБДД і т.д."

12.50 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

13.45 М/с "Бетмен"

14.05 М/с "Ульотні сновиди"

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 "Моя прекрасна

нянька"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки"

21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

22.25 Х/ф "Голий пістолет�33 і

1/3"

00.40 Репортер

00.55 Спортрепортер

01.00 Погода

01.05 Служба розшуку дітей

01.10 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.55 Зона ночі. Культура

02.00 Зійди на гори київськи

02.15 Термінал

02.35 Цикл історія кіно

України.

02.55 Зона ночі

03.00 Джерела Вітчизни

03.15 Братіє і дружино

03.30 За литовської доби

03.45 Дике поле

04.00 Зона ночі

04.05 Невідома Україна

05.55 Зона ночі

ЧЕТВЕР
30 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
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11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.25 Український вимір

13.00 Хай щастить

13.30 Кіно.ua

14.00 Книга.ua

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.30 Служба розшуку дітей

15.35 Д/с "Це моя країна"

15.50 Д/с "Обличчя Європи"

16.25 Індиго

17.00 Д/с "Морські мисливці"

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

22.05 Д/ф "Покликання " із

циклу "12 подвигів

СПЕЦНАЗА"

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Хай щастить

01.50 Д/с "Морські мисливці"

02.40 Ситуація

02.50 Точка зору

03.20 Служба розшуку дітей

03.30 Життя триває...

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Ситуація

1+1

06.10 "служба розшуку дітей"

06.15 серіал "циганське серце

07.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

07.05 дісней! "клуб міккі —

мауса

07.45 "шість кадрів

08.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

08.05 серіал "район беверлі�

гіллз

09.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

09.20 серіал "руда

10.25 серіал "повернення

мухтара

11.25 серіал "циганське серце

12.20 серіал "єрмолови

13.15 серіал "район беверлі

гіллз�3

14.15 серіал "район мелроуз

15.25 "шість кадрів

15.35 серіал "моя прекрасна

нянька

16.00 серіал "всі жінки —

відьми

17.00 тсн. "телевізійна служба

новин"

17.20 серіал "повернення

мухтара

18.20 серіал "повернення

мухтара

19.25 "погода"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.15 серіал "руда

21.15 серіал "маргоша

22.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

23.00 "проспорт"

23.05 серіал "секс і місто

23.35 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

00.45 серіал "маргоша

01.50 "документ"

02.50 серіал "секс і місто

03.20 серіал "іван подушкін —

джентльмен розшуку

04.15 "документ"

05.15 серіал "район мелроуз

ІНТЕР

06.10 Д/п "Повітряні бої"

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". Молоко

2,5% жирності

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі"

15.00 Т/с "Морозов"

16.10 Т/с "Катерина�2"

18.00 Новини

18.10 "Ключовий момент"

19.10 Футбол. Півфінал кубка

УЄФА. "Динамо" Київ —

"Шахтар" Донецьк

21.30 "Подробиці"

22.00 Фантастичні історії.

Алтай. Ворота в Шамбалу

23.00 Х/ф "Рапсодія Майамі".

01.00 "Подробиці"

01.40 Д/п "Повітряні бої"

02.20 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.25 Т/с " Лас�Вегас"

03.00 "Знак якості"

04.30 "Судові справи"

05.10 "Ключовий момент"

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�33 і

1/3"

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 "Ульотні сновиди"

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 "Моя прекрасна

нянька"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки"

21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

22.25 Х/ф "Перший удар". s

00.25 Репортер

00.40 Спортрепортер

00.45 Погода

00.50 Служба розшуку дітей

00.55 Т/с "Ксена — принцеса

воїн"

01.40 Зона ночі. Культура

01.45 Тарас Шевченко. Надії

02.10 Тарас Шевченко.

Спадщина

02.35 Зона ночі

02.40 Запоріжська Січ. Витоки

02.55 Козацький флот

03.10 Зоряний година козатства

03.25 Козаччина руїна

03.35 Зона ночі

03.40 Благодійна медицина

03.55 Слово і зілля

04.10 Медицина Київської Русі

04.25 Памятай про життя

04.40 Зона ночі

04.45 Невідома Україна

06.30 Зона ночі

П’ЯТНИЦЯ
1 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Прес�анонс

09.15 Погода

09.25 Д/с "Нові святилища"

10.05 Х/ф "Весна на Зарічній

вулиці"

11.45 Погода

12.00 Міжнародний день

солідарності трудящих — 1

травня. Спецпроект

14.10 Погода

14.20 Темний силует

14.40 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

15.10 Пазли

15.40 Погода

15.50 Д/ф "Скільки важить

хмара"

16.50 Х/ф "Весняна казка"

18.45 Погода

18.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Арсенал"/Київ/�

"Металіст"/Харків/

21.00 Новини

21.15 Міжнародний день

солідарності трудящих — 1

травня. Святковий концерт

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Автоакадемія

01.50 Х/ф "Весна на Зарічній

вулиці"

03.25 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

03.55 Служба розшуку дітей

1+1

06.10 мультфільм "как козаки ...

07.50 тетяна дороніна та олег

єфремов у мелодрамі "три тополі

на плющисі"

09.40 мультфільм "макс і

компанія"

11.05 "задорнов. барабасики�

нетатупеди"

13.15 п`єр рішар у комедії "не

зводь очей"

15.25 мультфільм "тачки"

17.35 романтична комедія

"весілля"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.00 серіал "маргоша

21.05 серіал "маргоша

22.10 скарлет йохансон та

пенелопа круз у романтичній

комедії "вікі, крістіна,

барселона"

00.05 серіал "маргоша

01.10 серіал "маргоша

02.00 нічний кінозал

представляє. фільм жаху

"реальний друг"

03.15 художній фільм "волга —

волга

05.00 художній фільм "їхали, ми

їхали"

ІНТЕР

06.10 Д/п "Повітряні бої"

07.00 Х/ф "Перше травня"

09.00 Т/с "Головний калібр"

10.00 Х/ф "Три напівграції"

12.40 "Позаочі". М. Басков

13.50 Т/с "Зачароване кохання"

14.50 Т/с "Лінії долі"

15.50 Т/с "Морозов"

17.00 Концерт Н. Кадишевої

20.00 "Подробиці"

20.30 Концерт М. Баскова

"Корабель долі"

23.00 Х/ф "Любов зі

словником".

01.00 "Подробиці"

01.30 Д/п "Повітряні бої"

02.20 Х/ф "Любов зі словником"

03.50 "Знак якості"

04.30 Мультсериал

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Х/ф "Клоун"

07.30 Х/ф "Мій гігант"

09.15 М/Ф "Гроза мурах"

11.05 Х/ф "Богатенький Ричи"

13.00 Х/ф "Чогось утрачати"

15.00 Х/ф "Літаком, потягом,

автомобілем"

16.55 М/Ф "Льодовиковий

період"

18.35 Х/ф "Меверик".

21.05 Х/ф "Молодята". s

23.00 Камеді клаб

23.55 Спортрепортер

00.00 Служба розшуку дітей

00.05 Х/ф "Запах жінки". s

03.00 Зона ночі. Культура

03.05 Українці Любов

04.00 Зона ночі

04.05 Невідома Україна

04.45 Зона ночі

СУБОТА
2 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

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 Погода

11.35 Д/ф "Армія спасіння"

12.05 Наша пісня

12.40 Д/ф "Українська

Антарктида"

13.30 Кіно.ua

14.05 Творчий вечір поета

А.Демиденка

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Карпати"/Львів/�

"Таврія"/Сімферополь/

18.05 Погода

18.25 Х/ф "Зелений фургон"

21.00 Новини

21.25 Погода

21.45 Фольк�music

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Автоакадемія

01.45 Х/ф "Зелений фургон"

04.05 Служба розшуку дітей

1+1

06.15 "подорож у минуле"

07.00 "без табу з ольгою

герасим*юк",

07.55 "світське життя",

09.05 квартирна лотерея "хто

там?"

10.10 мультфільм "улюблений

прибулець

10.35 мультфільм "улюблений

прибулець

10.55 мультфільм "три

розбійники"

12.15 романтична комедія

"весілля"

14.10 сандра баллок у

романтичній комедії "поки ти

спав"

16.15 серіал "моя прекрасна

нянька

16.55 серіал "моя прекрасна

нянька

17.20 комедія "діамантова рука"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.00 комедія "кавказька

полонянка"

21.45 комедія "як утратити

друзів і примусити всіх тебе

ненавидіти"

00.00 фільм жаху "притулок"

01.40 фільм жаху "квартира під

ключ"

02.45 фільм жаху "різдвяна

казка"

03.55 фільм жаху "реальний

друг"

05.10 художній фільм "біліє

парус одинокий

ІНТЕР

06.10 Док. проект "Світ вікінгів"

07.00 Кулінарне шоу "Картата

потата"

07.50 Шоу "Квадратний метр"

08.50 "У Городку". Дайджест

09.30 Концерт Н. Кадишевої

12.20 Х/ф "Тайговий роман"

15.10 Док. фільм "Олексій

Гуськов. Безмежна любов"

16.20 "Найрозумніший"

18.00 Програма "Позаочі"

19.00 Т/с "Сільська комедія"

20.00 "Подробиці"

20.30 "Місце зустрічі. На гребені

хвилі"

22.20 Концерт. М. Задорнова

"Гумор нижче пояса"

00.40 "Подробиці"

01.10 Док. проект "Світ

вікінгів"

02.00 "Знак якості"

02.40 "Ключовий момент"

03.20 Мультсеріал

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 Х/ф "Самотній хлопець"

07.40 Х/ф "Літаком, потягом,

автомобілем"

09.35 Будинок закритий на

ремонт

10.30 Зоряні драми

11.15 Інтуїція

12.15 Info�шок

13.15 Гіпноз

14.15 Шоу "Файна Юкрайна"

15.20 Тільки правда?

16.10 Т/с "Щасливі разом"

18.15 Х/ф "Нью�Йоркське

таксі"

20.20 Х/ф "Обитель зла�3". s

22.00 Хто проти блондинок?

23.30 Спортрепортер

23.35 Х/ф "Ед з телевізора"

02.10 Х/ф "Оскар і Люсинда". s

03.50 Зона ночі. Культура

03.55 Українці Надія

04.40 Зона ночі

04.45 Невідома Україна

05.30 Зона ночі

НЕДІЛЯ
3 травня

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"

12.30 Здоров'я

13.30 Телевізійний журнал

"Околиця"

14.00 Благовісник

14.30 Аудієнція

14.55 Погода

15.05 Творчий вечір поета

А.Демиденка

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Зоря"/Луганськ/�

"Динамо"/Київ/

18.00 Діловий світ. Тиждень

18.40 Фестиваль мистецтв

України. Волинська область

21.00 "Культурний фронт" з Ю.

Макаровим

21.25 Д/ф "Пастка" 1 серія

22.15 Наш футбол

22.50 Погода

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Фестиваль мистецтв

України. Волинська область

03.25 Служба розшуку дітей

03.30 Хто в домі хазяїн?

04.00 Аудієнція

04.25 Благовісник

04.55 Служба розшуку дітей

1+1

06.30 ""українські м/ф"

06.50 мультфільм "три

розбійники"

08.25 мультфільм "улюблений

прибулець

09.05 лотерея "лото�забава"

10.05 серіал "не краса по�

американськи

11.00 музично�розважальна

програма "караоке на майдані

11.55 "задорнов. барабасики�

нетатупеди"

14.05 пригодницька комедія

"кудлатий тато"

16.05 романтична комедія "пітер

fm"

17.50 комедія "кавказька

полонянка"

19.30 тсн. "телевізійна служба

новин"

20.00 комедія "іван васильович

змінює професію"

22.00 пригодницька комедія

"таксі"

23.50 "світське життя",

00.45 комедія "як утратити

друзів і примусити всіх тебе

ненавидіти"

02.30 скарлет йохансон та

пенелопа круз у романтичній

комедії "вікі, крістіна,

барселона"

04.05 художній фільм "темний

месник"

05.35 комедія "знайда"

ІНТЕР

04.40 Х/ф "Моє серце для тебе"

07.40 "Найрозумніший"

09.20 "Городок"

10.00 "Україно, вставай!"

10.30 Х/ф "Спокуса"

12.20 Х/ф "Натурниця"

14.00 Х/ф "Випадковий запис"

15.50 "Вечірній квартал"

17.50 Х/ф "Своя правда"

20.00 "Подробиці"

20.30 Х/ф "Своя правда"

22.50 Х/ф "Великі перегони"

01.40 "Подробиці"

02.00 Церемонія нагородження

премією "Brit awards"

03.40 Х/ф "Моє серце для тебе"

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Горилли в тумані"

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в лікаря

08.35 Руйнівники міфів�4

09.40 М/ф "Каена"

11.10 Х/ф "Пригоди Короля

Артура"

12.55 Шоуманія

13.35 Ексклюзив

14.15 Аналіз крові

15.00 Зоряні драми

15.55 Info�шок

16.55 М/ф "Льодовиковий

період"

18.40 Х/ф "Охоронець"

21.30 Хто проти блондинок?

22.25 Шоу "Файна Юкрайна"

23.10 Камеді клаб

00.05 Спортрепортер

00.10 Х/ф "Обитель зла�3".

02.05 Зона ночі. Культура

02.10 Українці Надія

03.05 Зона ночі. Культура

03.10 Репресована культура

03.50 Зона ночі

03.55 Найкращі... Серед

повитух

04.05 Земці

04.20 Чи повернеться лікар?

04.35 Виховуючи на

прекрасному

04.50 Зона ночі

04.55 Невідома Україна

06.05 Зона ночі
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Сьогодні ми хочемо роз�
повісти Вам, як можна від�
стояти свої права при нане�
сенні Вам або Вашим близь�
ким тілесних ушкоджень,
навіть тоді, коли міліція
"закриває очі" і відмовляє
Вам у порушенні криміналь�
ної справи. На жаль, близь�
ко 85% опитаних потерпілих
відповідають, що розгляд
їхніх справ розвивався саме
за таким сценарієм і злочи�
ни, вчинені проти них, зали�
шалися без уваги правоохо�
ронних органів України.

Законодавча база
Основні нормативно�пра�

вові документи, на які
необхідно посилатися в
даному випадку — Кримі�
нальний кодекс України та
Кримінально�процесуаль�
ний кодекс України. Згідно
зі ст. 27 Кримінально�проце�
суального кодексу України,
встановлений перелік злочи�

нів, відповідно до якого діз�
нання і досудове слідство не
проводиться і справи пору�
шуються тільки за заявою
або скаргою потерпілого. До
цього переліку злочинів, від�
повідно якого дізнання і
досудове слідство не прово�
диться, відноситься ст. 125
Кримінального кодексу
України (навмисні легкі
тілесні ушкодження, тобто
ті, що призвели до коротко�
строкового розладу здоров'я,
тривалістю не більше 21 дня
або незначну втрату працез�
датності (до 10 %).

Поради як діяти
послідовно

1) Звернутися в най�
ближче відділення міліції та
написати заяву або скаргу
про злочин (її повинні роз�
глянути протягом 10 днів та
винести рішення), вчинений
проти Вас. У відділенні мілі�
ції Вам зобов'язані видати
направлення на СМЕ (судо�
во�медичну експертизу) і
довідку про те, що ви зверта�
лися у відділення міліції
(довідка повинна містити
такі дані: дату звернення до
відділення міліції, номер, за
яким зареєстрована Ваша

заява у ЖРЗПЗ (журнал
реєстрації заяв та повідо�
млень про злочин), Ваші
ПІБ, печатка.

2) Пройти СМЕ та
надати акт СМЕ (висновок
судово�медичного експерта)
у відділення міліції (за міс�
цем розгляду Вашої заяви
або скарги).

3) У разі відмови у
порушенні кримінальної
справи міліцією, Ви маєте
право подати скаргу до суду.
До скарги необхідно додати
акт СМЕ. При написанні
скарги потерпілий або його
законний представник має
дотримуватися переліку
вимог згідно діючого законо�
давства України. На даний
час у скарзі повинні бути
чітко викладені підстави для
порушення кримінальної
справи, а саме обставини,
час, місце, мотиви, номер
реєстрації заяви в ЖРЗПЗ,
наслідки (акт СМЕ), кримі�
нально�правова кваліфіка�
ція й відповідні докази; дані
про особу, яка підозрюється
у вчиненні злочину; клопо�
тання про залучення винно�
го до кримінальної відпові�
дальності, звернення до пра�
воохоронних органів і дода�

ти копію постанови про від�
мову в порушенні кримі�
нальної справи, також пот�
рібно додати клопотання про
витребування доказів щодо
розгляду заяви або скарги,
які будуть доказом по даній
скарзі.

Міра покарання
винних у злочині

Строк давнини залучення
до кримінальної відповідаль�
ності у справах про запо�
діяння легких тілесних
ушкоджень — 2 роки. Строк
позовної давнини про стя�
гнення матеріального й
морального збитку у зв'язку
з нанесенням тілесних уш�
коджень — 3 роки.

Види й розмір покарання
за нанесення легких тілес�
них ушкоджень установлені
санкцією статті 125 КК
України:

1. Умисне легке тілесне
ушкодження — карається
штрафом до п'ятдесяти нео�
податковуваних мінімумів
доходів громадян або гро�
мадськими роботами на
строк до двохсот годин, або
виправними роботами стро�
ком до одного року.

2. Умисне легке тілесне

ушкодження, що спричини�
ло короткочасний розлад
здоров'я або незначну втрату
працездатності — карається
штрафом від п'ятдесяти до
ста неоподаткованих мініму�
мів доходів громадян або
громадськими роботами
строком від ста п'ятдесяти до
двохсот сорока годин, або
виправними роботами стро�
ком до одного року, або
арештом строком до шести
місяців, або обмеженням
волі строком до двох років.

Інформація надана ТОВ
"НВП "ГЕФЕСТ". За додат�
ковою інформацією і роз'яс�
ненням Ви можете звернути�
ся за адресою: м. Київ, вул.
Чапаєва, 2/16. Контактний
тел. 8(044) 246�43�51;

8 (044)235�29�84.

ЯЯККЩЩОО  ВВААММ  ННААННЕЕССЛЛИИ  ТТІІЛЛЕЕССННіі  УУШШККООДДЖЖЕЕННННЯЯ

БІ консультація
Юридична

Вам або Вашим
близьким були нанесені
тілесні ушкодження?
Міліція бездіяльна, а на
Вашу заяву Ви отримали
відмову у порушенні кри&

мінальної справи?

БІ міста
Благоустрій

ККРРААССАА  ННААШШООГГОО  ДДООВВККІІЛЛЛЛЯЯ  ——  ВВ  ННААШШИИХХ  РРУУККААХХ

Перед настанням свята
Великодня в душі кожної
людини виникає потреба в
очищенні. Ця потреба про�
являється у кожного різна:
хто ходить до храму, хто
прибирається в оселі або
наводить лад на подвір'ї.

Громадська організація
"Відродження Притварки"
теж вирішила очистити при�
родне середовище озер Цер�
ковне та Лодочне .  12 квіт�
ня зібралася вся громада на
чолі з А.Халіцким та А.Ки�
риленком. Робота була роз�
поділена чітко, і заходи з
очищення водойм від сміття,
старих гілок, дерев, очищен�
ня прибережної смуги від
пляшок, поліетилену та
вивезення сміття було вико�
нано повністю. Керував
суботником Марийський
Геннадій Вячеславович.

Виявляєть�
ся, є  мешкан�
ці міста, яким
н е б а й д у ж и й
стан наших
в о д о й м .
З о к р е м а ,
мешканка вул.
Самійленка,
45 Чайковська
Олександра та
вул.Самійлен�

ка, 56 Кириленко А., які
залюбки фарбували пішо�
хідні місточки.

Зрозуміло, що з настан�
ням теплих сонячних днів
кожному мешканцю Боярки
буде приємно прийти сюди
на відпочинок з сім'єю, діть�
ми і насолоджуватися прохо�
лодою та краєвидом.

Громадська організація
"Відродження Притварки"
має пропози�
цію до Бояр�
ської міської
ради: було б
добре зробити
о с в і т л е н у
доріжку, що
п р о х о д и т ь
вздовж озера
Лодочне до
залізничного
переїзду. Адже
повертатися з

роботи освітленою дорогою в
темну пору доби — це безпеч�
ніше і приємніше для людей,
тому маємо надію на підтрим�
ку нашої міської ради.

Члени громади "Відро�
дження Притварки" висло�
влюють вдячність меру м.
Боярка Добрівському Тара�
су Григоровичу за організо�
ваний вивіз прибраного
сміття та надання техніки
для благоустрою прибереж�
ної зони.

Ми щиро вітаємо всіх
боярчан та їхні сім'ї зі
світлим святом Великодня.
Бажаємо міцного здоров'я,
оптимізму, родинного
благополуччя та успіхів в
роботі.

Громадська організація
"Відродження Притварки"

У ПАРКУ ПЕРЕМОГИ
ВИСАДЖЕНА ГОРОБИНОВА АЛЕЯ

Реконструкція парку
Перемоги, розпочата за іні�
ціативи Боярського місько�
го голови Тараса Добрів�
ського, про�
д о в жу є т ь ся .
Кілька тижнів
поспіль черво�
нясті доріжки
парку, оздо�
блені новень�
кими золота�
вими лавками,
біля яких зруч�
но розмістились блискучі
сині урни для сміття,  бояр�
чани та гості міста  розпоча�
ли обрамляти деревами.
Чимало молодих деревцят
висаджено школярами
боярських шкіл, підприєм�
цями, депутатами Боярської
міської ради. Минулого
тижня з'явились липова
алея, яку назвали на честь
голлівудського режисера
Девіда Лінча. Одну з лип
геніальний режисер посадив
власноруч. 

"Ягідки горобини схожі
на крапельки крові. Мабуть
тому це дерево саджають у
пам'ять про тих, хто боровся
за Україну, хто загинув", —
каже Олександр Боднюк, —
депутат Боярської міської
ради, тримаючи в руках
чималий саджанець гороби�
ни. — У нашому парку є
пам'ятний знак воїнам�ін�
тернаціоналістам, загиблим

героям Великої Вітчизняної
війни. Тому ми вирішили,
що дерева  горобини доречні
саме тут". 

30  міцних деревцят
майже миттєво вишикува�
лись у ряд по обидві сторони
алеї. Їх   вправно висаджу�
вали голова Києво�Свято�
шинської  районної партій�
ної  організації Народна
Партія  О.М. Коновалов,
заступник голови Києво�
Святошинської  районної
партійної  організації На�
родна Партія В.В. Шту�
керт, керівник районного
секретаріату О.В. Біленко,
голова первинного осередку
с. Музичі  А.А. Куценко,
голова партійної організації
м. Вишневе С.Р. Гулієв.  Як
правильно посадити дерево
однопартійців  жартома
научав заслужений праців�
ник сільського господар�
ства, депутат Києво�Свято�
шинської  райради  М.П.
Винник. 

Наталя Ключник 
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Його вбили підступно
Коли у 1957 році Степа�

на переобрали на посаду
голови ОУН, він встав і
гордо сказав: "Дякую!
Вирок смерті приймаю".
Свідомий того що робить,
Бандера розумів, що проти
нього задіяна потужна
репресивна машина.

Українець вбив україн�
ця. Степана Бандеру вбив
спецагент КДБ — Богдан
Сташинський, уродженець
Львівської області. 15 жов�
тня 1959 року вбивця
зустрів його на східцях між
поверхами будинку, де жив
Степан. Привітавшись, він
навів на обличчя спеціаль�
ний пристрій. Устаткування
вміщувало 2 ампули з ціані�
стим калієм. Спеціальні спус�
кові механізми направля�
ють струмінь газоподібної
отрути в обличчя жертви.
За якийсь час пари розчиня�
ються, і довести факт вбив�
ства важко. Вбивці намага�
лись приховати правду і
подати смерть Степана Бан�
дери як серцевий напад.
Проте, залишки отрути
залишились на помідорах,
які випали з рук жертви.

Сташинський за вбив�
ство був нагороджений у
Кремлі орденом "Красного
Знамени". Одружився і
подався за кордон. Коли
Кремль почав вимагати
його повернення у Москву,
він зрозумів, що його вже
звідти не відпустять і зіз�
нався західним службам
про скоєне. З 8 років ув'яз�
ненння він примудрився
відсидіти 4, а потім потра�
пив під амністію. Подальша
його доля невідома.
Кажуть, що йому зробили

пластичну
операцію і
він живе чи
то в Канаді,
чи то в Пів�
д е н н і й
Америці.

" Н е м а є
нічого тай�
ного, що б
не стало яв�
ним — нав�
чає Святе
письмо", —
коментує о.
Д м и т р о .
"Керівниц�
тво КДБ
в и з н а л о ,
що це полі�
тичне вбив�
ство, але
назвало йо�
го остан�
нім".

Все добре з України
Мюнхен цікаве місто. На

почесному місці разом із
його гербом знаходяться
герби міст�побратимів,
серед яких і герб Києва. У
транспорті часто можна
почути українську мову. Так
о. Дмитро випадково поз�
найомився із чудовими
українцями із Кіровограда,
які проживають там.

"Увечері служили спільну
заупокійну панахиду по На�
талці Бандері�Куцан", —
продовжує оповідь о. Дмит�
ро. — Якраз були роковини
пам'яті. Там познайомився 
із родиною Бандери: Андрі�
єм — зятем Степана Банде�
ри, його онуками і правнука�
ми. Андрій і Іванка Куцани
запросили на дружню вече�
рю у італійську піцерію. Вия�
вилось, що дружина господа�
ря теж з України. Це були
приємні, гостинні люди, які
не забувають Україну. На
запрошення о. Дмитра обі�
цяли приїхати до Боярки.

"Як гостинно усюди мене
зустрічали. У нас різні релі�
гії та віра одна", — підсумо�
вує о. Дмитрій. — Настіль�
ки, що я вражений до цих
пір. Я з радістю передав
вітання з України від свя�
щеників і парафіян, які від�
чувають духовне споріднен�
ня зі своїми співвітчизника�
ми, які перебувають на
чужині. Люди ховали скупу
сльозу, адже вони вражені і
вдячні, що про них пам'ята�
ють на Батьківщині. Було
таке відчуття, що зустріча�
юсь із рідними. Відстань
геть не має значення…"

Записала оповідь
Наталя Ключник

БІ спадщина
Духовна

ДУХОВНА ПРОЩА
Закінчення. Початок у №15

СС ВВ ЯЯ ТТ ОО ШШ ИИ НН СС ЬЬ КК АА   СС ПП ОО РР ТТ ИИ ВВ НН АА   ГГ ОО РР ДД ІІ СС ТТ ЬЬ

БІ себе
Переможи

Мало кому відомо, що у
нашому Києво�Святошинсь�
кому районі, а саме у м.
Вишневе, проживає видат�
на, мужня жінка, спорт�
сменка Олена Юрковська. А
мужність її і целеспрямова�
ність мають бути взірцем для
тих, хто "опускає руки", сти�
каючись у житті з проблема�
ми та труднощами.

…Біда прийшла до
маленької Оленки, коли їй
було лише 5 років: після три�
валої хвороби їй через ган�
грену ампутували обидві
кінцівки. Дівчинка підро�
стала, необхідно було вчити�
ся ходити на протезах. В
цьому їй допомагали ква�
ліфіковані столичні ортопе�
ди — робили все від них за�
лежне. А в душі дівчинка
мріяла стати спортсменкою.

За сприяння обласної
Ради інвалідів, під керів�
ництвом тренера Олександра
Каурайнена Олена почала
наполегливо займатися спор�
том і оволоділа багатьма його
видами. Завдячуючи своїй
незламній силі волі, Олена
вже у свої 21 досягла великих
спортивних вершин.

Заслужений майстер
спорту міжнародного класу,
Заслужений майстер спорту
України, багаторазовий при�
зер Параолімпійських ігор у
Солт�Лейк�Сіті 2002 року,
срібний призер лижних го�

нок (2,5 км., 5 км., 10 км.).
За спортивні успіхи в Пара�
олімпійських іграх у Афінах
2004 року Президент Украї�
ни Леонід Кучма нагородив
Олену Юрковську Орденом
"Княгині Ольги" ІІІ ступеня,
а тогочасний Прем'єр�мі�
ністр Віктор Янукович вру�

чив ключі від квартири у м.
Вишневе (на прохання чем�
піонки, адже до цього вона
мешкала у с. Крюківщина).

У лютому 2005 року на
чемпіонаті США в місті
Форт�Кент в лижній еста�
феті Олена зайняла три дру�
гих і одну третю сходинки
п'єдесталу. 2006 рік приніс
спортсменці найвищі досяг�
нення: Юрковська стає чем�
піонкою Світу з Параолім�
пійських ігор в італійському
Турині. В затятій боротьбі з
суперницями по біатлону та

лижним гонкам вона вибо�
рола шість нагород — чоти�
ри золоті, срібну та бронзову
медалі! Оргкомітет Пара�
олімпіади в Італії визнав
нашу землячку найкращою
спортсменкою Світу, і наго�
родив її сьомою, золотою
медаллю.

А вже повернувшись до
України, Олена отримала
запрошення на аудієнцію до
Президента, де їй Віктор
Ющенко вручив найвищу
нагороду країни — Зірку
Героя України і особистий
автомобіль!

Не забарилося і особисте
щастя. Нещодавно Олена
зустріла свою долю — Сер�
гія, спортсмена�інваліда,
бронзового призера Парао�
лімпійських ігор з біатлону.

Все, чого досягла Олена
Юрковська в житті та спор�
ті — результат невтомної,
наполегливої, цілеспрямова�
ної праці. Допомагали їй в
цьому і підтримка родини, і
допомога небайдужих лю�
дей, яких зустрічала у своє�
му житті. Олена — єдина
спортсменка нашого району
та Київщини, яка має най�
вищу нагороду держави.

Чарівна, струнка, щасли�
ва дівчина�спортсменка нині
готується до наступних чем�
піонатів.

Євген Пікуль

КК РР ІІ ЗЗ ЬЬ   ТТ ЕЕ РР ЕЕ НН ИИ   ——   ДД ОО   ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ОО ГГ !!
28 березня в Обухові від�

булися обласні змагання з
тенісу серед інвалідів. Члени
Боярського фізкультурно�
спортивного клубу інвалідів
"Ікар", звичайно ж, не оми�
нули увагою подію такого
масштабу. Завдяки тому, що
вирушили на власному мікро�
автобусі місця вистачило для
12 бажаючих взяти участь у
змаганнях. Ще не так давно
це було неможливо — місця в
авто вистачало лише на
трьох. Хоча в житті інвалідів
багато обмежень, воно не
минає у чотирьох стінах.
Люди, які намагаються подо�
лати вирок долі, використо�
вують кожен шанс проявити

свої таланти або спортивні
здібності. І ці змагання — не
виняток. Для рідного міста
вони здобули перші місця,
почесні грамоти і медалі!

Серед інвалідів�візоч�
ників :

1 місце посів Джулай.
2 місце — Т. Бількевич
В категорії з ураження�

ми ОРА:
1 місце — О. Заріцький
2 місце — Р. Остапчук
Серед дівчат —
1 місце у В. Овсяницької.
Серед командних змагань

Боярка здобула 1 місце.
Також у березні члени

клубу "Ікар" відзначились на
обласних змаганнях з шахів.

І знову 1 місце! Ця перемога
належить А. Метелиці. 3
місце посів О. Заріцький.

Інвалідний візок ще не
означає, що життя пройде
повз. У будь�якому випадку
воно може бути яскравим і
насиченим! Франклін Руз�
вельт з інвалідного візка керу�
вав державою. І під час
"Великої депресії" своїм опти�
мізмом підтримував багатьох.
"Ніколи не здавайся!" — його
життєве кредо, а також тих
людей, які опинилися у подіб�
ній ситуації. В житті досить
такого, на що треба відважи�
тись. І вам це вдалося!

Ганна Бєлобородова

21 квітня у школі�інтер�
наті для слабозорих відбули�
ся спортивні змагання
"Боярка — місто моє" серед
інвалідів. 45 учнів боролися
за перемогу у метанні
кілець, м'ячів, збиванні
кеглів, не оминули увагою і
вподобаний дартс. Клуб
інвалідів "Ікар", який і
влаштував це свято для
дітей, приготував подарунки
(допомогу в цьому завжди

надає блок Черновецького
Київської міської ради).
Веселою юрбою діти та під�
літки заповнювали майдан�
чик. А самих маленьких
чекала ще й улюблена гра —
з зав'язаними очима зрізати
іграшки з мотузки.

Присутній був на святі
заступник начальника
обласного центру "Інвас�
порт", заслужений майстер
спорту, чемпіон Олімпійсь�
ких ігор В. В. Буряков. Він
побажав усім учасникам

змагань успіхів у навчанні і
спорті, та зауважив, що
переможених в цей день не
буде — усі присутні вже
переможці. Президент бояр�
ського міського ФСК "Ікар"
Г.С. Оревіна висловила
подяку міському голові за
допомогу в здійсненні проек�
тів клубу та сподівання на
те, що найближчим часом у
нашому місті буде власний
реабілітаційний центр.

Ганна Бєлобородова

ВВЕЕССЕЕЛЛІІ  ССТТААРРТТИИ
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БІ життя
Культурне

ССППРРААВВЖЖННЯЯ  ССИИЛЛАА  ТТЕЕААТТРРУУ
9 та 10 квітня 2009 року

на сцені Києво�Святошинсь�
кого районного центру твор�
чості молоді "Оберіг" відбув�
ся творчий звіт театр�студії
"Класік" (ЦТМ "Оберіг").

10 квітня звітувалися
вихованці молодшої групи,
які показали виставу Нелі
Шейко�Медвєдєвої "Ли�
сиця, що впала з неба".
"Справа в тому, що цікавого
дитячого репертуару дуже
мало", — розповідає керів�
ник студії Тетяна Олексіївна
Мельник. "Я маю на увазі
той матеріал, який був би
цікавий для мене, як для
режисера�постановника, а
для дітей — яскравими та
зрозумілими героями. Сама
п'єса побудована за мотива�
ми українських народних
казок, повних класичних
образів: хитра Лисиця, доб�
родушний Вовк, довірлива
Ворона, беззахисний Заєць
та справедливий пес Сірко.
Основні риси цих героїв
прості та зрозумілі, і тому
дітям легко вдалося втілити
всіх персонажів. На прикла�
ді цієї вистави у дітей (як
акторів, так і глядачів)
виховуються такі важливі
риси характеру як чесність,
чуйність, відповідальність та
вірність своєму слову. Взага�
лі, до прем'єри вистави готу�
ються не лише вихованці та
керівник, а й батьки, бабусі
та дідусі, які допомагають
виготовити відповідні сце�
нічні костюми та декорації."

Варто сказати, що виста�
ва пройшла на досить про�

фесійному рівні, враховую�
чи те, що вихованцям молод�
шої групи 6�10 років. Для
дітей такого віку вистава
тривалістю 45 хвилин — не�
абияке досягнення. Пясець�

ка Ліза, яка зіграла Лисицю,
була настільки переконли�
вою, що не було і секунди,
коли глядач переставав їй
вірити. Не менш яскравими
були і Вовк у виконанні Дми�
тра Шульги, і Ворона —
Настя Караульна, і Сірко —
Ярослав Панасюк, і Заєць —
Козаченко Даніїл. Найбіль�
ше глядацьких симпатій за
оригінальний костюм,
щирість та безпосередність
отримала виконавиця ролі
Гусочки — Вєста Весніна.

9 квітня свій новий спек�
такль показали вихованці
старшої групи театр�студії
"Класік". Цього разу Тетяна
Мельник взялася за поста�
новку українського водевілю
Івана Тендентникова "Хто
сміється, тому не минеться".
Після перегляду цього спек�
таклю у глядачів залишило�
ся відчуття, ніби вони побу�
вали у справжньому профе�
сійному театрі, адже основ�
ний акторський склад цього
року випускається. До того
ж, матеріал сам по собі дуже
цікавий: українська класика
з притаманними їй неповтор�
ними образами сварливої
жінки, простакуватого чоло�
віка, ласого до чарки, грайли�
вої шинкарки та добродуш�
них сусідів. Дуже вдало ство�
рена атмосфера побуту укра�
їнської хати — вишиті руш�

никами на вікнах, череп'я�
ний посуд, лавки з радюжка�
ми, діжки та неперевершені
традиційні національні
костюми.

Роль шинкарки Феськи
чудово втілила Яценко
Лілія, яка просто зачарувала
глядачів звабливістю, кокет�
ством та невинною жіночою
підступністю. Головну чоло�
вічу роль бондаря Омелька
зіграв Груздєв Єгор, його
дружину — Оксана Пухова,
допитливих сусідів — Вол�
женець Олексій та Яковенко
Анастасія. Ці діти, хоча,
мабуть, доречніше сказати
молодь, справжні актори.
Вони не просто втілили
текст автора в мізансцені, а
"прожили" на сцені курйоз�
ний випадок з життя своїх
персонажів.

Найприємнішим момен�
том для керівника студії
Тетяни Олексіївни став сюр�
приз, який приготували для
неї її вихованці�випускники.
Вони самостійно написали
та зіграли п'єсу, тим самим
дали педагогу відчути задо�
волення від своєї роботи,
довели, що всі вони оволоділи
основними елементами майс�
терності актора та головними
складовими написання дра�
матичного твору. Тетяна
Олексіївна поділилася своїми

враженнями: “Мені взагалі
було дуже приємно працю�
вати з цими дітьми, тому що
вони — мої однодумці. Вра�
зила тематика, яку вони
обрали — складна життєва
ситуація, відчай, співчуття
та вміння завжди залишати�
ся Людиною. Своєю виста�
вою вони хотіли віддячити
за роки творчої співпраці. І
це їм повною мірою вдалося.
Дуже важко розлучатися з
цим колективом і я сподіва�
юсь, більше того, я впевне�
на, що наше спілкування на
цьому не закінчиться.
Хочеться побажати цим
дітям, перед якими вже сто�
їть складний вибір майбут�
ньої професії, ніколи не
втрачати оптимізму та віри у
свої сили. І щоб кожному
вдалося реалізувати себе як
особистість."

Тетяна Скочко

СВІТ ІГРАШКИ

Вже чотири роки на базі
Вишнівської ЗОШ № 3
працює гурток "М'яка іг�
рашка" Києво�Святошинсь�
кого районного центру твор�
чості молоді "Оберіг". Керів�
ник гуртка Галина Попкова
навчає дітей секретам май�
стерності виготовлення м'я�
кої іграшки.

Щорічно кращі вихован�
ці гуртка беруть участь у

районному фестивалі, який
традиційно проходить в 
м. Боярка. Юні майстри
представляють свої творчі
доробки.

Одна з найкращих уче�
ниць Галини Прохорівни
Наташа Савеленко вигото�
вила понад 40 м'яких ігра�
шок. Юля Гавриляк — 20.

Євген Пікуль

СЬОГОДНІ В КЛУБІ БУДУТЬ ТАНЦІ

21 квітня в актовій залі
К и є в о � С в я т о ш и н с ь к о ї
районної класичної гімназії
Боярська дитяча школа
мистецтв під керівництвом
А. П. Калмикової звітувала
перед глядачами. Бальне
відділення представляв тан�
цювальний гурт "Асгарт",
керівник К. М. Євлаше�
вський, народне відділення
— "Перлинка", керівник Н.
В. Авраменко, сучасне відді�
лення — "Смайлики", керів�
ник Ю. В. Дьоміна. 

Ще до початку кон�
цертної програми в залі вже
було ніде "яблуку впасти".
Мабуть тому, що наші тан�
цюристи мають чимало
шанувальників, які підтри�

мували виступаючих шале�
ними оплесками та вигука�
ми "браво"! Подія такого
масштабу вимагає і від дітей
і від викладачів неабиякої
організованості та наполе�
гливої  праці. Проте обличчя
не виглядали схвильовани�
ми — на них сяяли посміш�
ки. І навіть самі найменші
досить впевнено почувалися
на танц�полі. І з задоволен�
ням демонстрували все, на
що здатні! Понад дві години
насолоджувались глядачі
феєрією танцю. І, повинна
зауважити, що це був самий
цікавий звіт, який бачили
мої очі.

Ганна Бєлобородова
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БІ хроніка
Спортивна

У День входу господнього
у Єрусалим, яке у народі
називають Вербною неді�
лею, у спортзалі гімназії
мав завершитися молодіж�
ний  чемпіонат міста Боярка
з футзалу.  Та не так ста�
лось, як гадалось. Щопра�
вда справжній  футбол, там
таки був. Навіть кубок був,
тільки який?

Стояв він на столику гар�
ний, блискучий, а навкруги
нагороди — справжні меда�
лі переможців. Чотири фут�
больні команди у шерензі —
Стара Боярка, Лотто( Бояр�
ська ЗОШ №4), Білгород,
Рома�Княжичі —  готові
розпочати боротьбу за при�
зові місця чемпіонату міста
Боярка. Юнаки  із апетитом
позирають на столик, ще не
знаючи, який сюрприз на
них чекає.

"Цей турнір спочатку
справді  планувався як  місь�
кий чемпіонат з футзалу
серед юнаків", — розпочав
Юрій Зорнік — голова
Боярської Федерації з фут�
болу. — Та виявилось, що у
командах, заявлених у тур�
нірі,  чимало хлопців із нав�
колишніх сіл. Тоді ми  вирі�
шили  звернутися до голови
Федерації Києво�Свято�
шинського району з футболу
Чалого Валерія Івановича
за допомогою у зміні статусу
турніру з міського на район�
ний. Приємно, що він нас
залюбки підтримав.  Таким
чином, цьогоріч у Боярці
започатковано районний
чемпіонат з футзалу, і сьо�
годні  під пильним наглядом
Федерації футболу  Києво�
Святошинського району
проходить його завершаль�
на стадія". 

Усе добре
розпочина�
ється із
Божого бла�
гословення.
Молитвою та
наставниць�
ким словом
благословив
Д м и т р о
Присяжний

— настоятель Свято�По�
кровської парафії молоде
футбольне покоління —
майбутніх чемпіонів. Він
розповів, що у свої молоді
роки теж полюбляв грати у
цю гру. "Проте розвиваю�
чись фізично, не забувайте
про велич духу.  Моліться
щиро, так, ніби усе зале�
жить від Господа, а працюй�
те так, як ніби все залежить
від вас. Бо  команда, у тому
числі й футбольна, то є
родина, а наставники —
батьки", —говорив він. А
потім бив вербою  і освячу�
вав водою усіх присутніх.

Окроплені святою водою
молоді футболісти  завзято
розпочали боротьбу. За
третє місце тривала бороть�
ба між командами Рома�
Княжичі та Білгород. Тех�
нічно, стрімко і завзято
хлопці гнали м'яча до воріт
суперників. Краще це вда�
валось команді Рома —
Княжичі. "Червоні" увесь
час атакували "жовтих". 5
разів м'яч потрапляв у воро�
та суперника — команди
Білгород. Три м'ячі не взяв
воротар команди Рома�Кня�
жичі. Гра закінчилась із
рахунком 5:3. 

Перехідний кубок першо�
сті, тепер вже районного
чемпіонату з футзалу серед
юнаків,  виборола  команда
Старої Боярки.  Свою пере�
могу вони  здобули у матчі з
командою Лотто, яка  грала у
резервному складі.  Форма,
прапор, настанови старших,
злагодженість у грі  — усе
мабуть допомагало. Та голов�
не  — вони хотіли перемоги і
з рахунком 5:1 дістали її. 

Наталя Ключник

ЧЧ ЕЕ ММ ПП ІІ ОО НН АА ТТ   ЗЗ   ФФ УУ ТТ ЗЗ АА ЛЛ УУ   СС ЕЕ РР ЕЕ ДД
ЮЮ НН АА КК ІІ ВВ   ЗЗ АА ВВ ЕЕ РР ШШ ИИ ВВ СС ЯЯ   СС ЮЮ РР ПП РР ИИ ЗЗ ОО ММ

ФФІІННААЛЛ  ТТРРЕЕТТЬЬООГГОО  ММООЛЛООДДІІЖЖННООГГОО

За давньою спортивною
традицією, нашу розповідь
починаємо з кінця зірко�
вої шеренги. Отже, у
фіналі за ІІІ місце боро�
лися таки добряче розре�
кламований нами "Дро�
пікс" (ЗОШ №3) та
незаслужено не розре�
кламований "Титан"
(ЗОШ №1). Вперше в
історії свого клубу ця
суто "дворова" команда
здобула медаль, переміг�
ши супротивника з рахун�
ком 4:3. Що дає нам підста�
ву цілком авторитетно
стверджувати: футзально�
молодіжна "бронза" таки...
титанова!

У фінальній боротьбі за
"благородні метали", як ми і

прогнозували, зійшлися дві
гімназійні команди: дебю�
тант турніру "Спортинг" та
чемпіон минулого року
"Інтер"... 

Трішечки історії. На
початку чемпіонату, ще у
січні, боротьба звела ці
команди ще у 1�му турі. Тоді
більш ніж досвідчений "Інтер"
легко й граціозно розгромив
новачка з красномовним

рахунком 7:1! Вражений у
саме серце, "Спортинг" вирі�
шив "змотувати вудки". Якби
не вдалося тоді умовити хлоп�
ців продовжувати боротьбу —
не бачити б їм чемпіонського
золота, як своїх вух під зимо�
вою шапкою...

Загартований трьохмі�
сячними футбольними ба�
таліями, дебютант "Спор�
тинг" сповна помстився
"Інтеру", вигравши у нього
цю найголовнішу гру з
рахунком 4:3. І навіть біль�
ше: просто видер з його рук
чемпіонське золото року
2009! Тобто, зміна чемпіо�
нів відбулася, й "Інтер"
змушений задовольнитися

лише сріблом. 
А хто ж є героями

цьогорічного молодіжно�
го чемпіонату з футзалу?
Ось вони, ті щасливчи�
ки, які приймають з рук
міського голови Тараса
Добрівського свій чем�
піонський кубок і золоті
медалі чемпіонів. Це —
Сергій Коршун, Андрій
Мусанов, Вадим Урбан�

ський, Вячеслав Тихонов,
Дмитро Невгад, Андрій Бе�
резанський, Микола Каба�
нюк, Андрій Тітенко. Саме
цих хлопців ми і вітаємо з
перемогою!

Радислав Кокодзей

Третій, 2009 року,
чемпіонат міста Боярка з
футзалу серед  юнаків
фінішував 5 квітня... А
тому ми вже можемо
сказати вам, наші шанов&
ні читачі, кого просто
необхідно привітати з
перемогою...

ВВЕЕССННЯЯННАА  ППЕЕРРЕЕММООГГАА  ББООЯЯРРССЬЬККИИХХ  ""ЛЛЕЕВВЕЕННЯЯТТ""   

10 квітня в Баришівці
відбулася першість Київ�
ської області з настільного
тенісу. Близько 140 дітей�
учасників, 7 команд: "Бари�
шівка�1" та "Баришівка�2",
команди з Броварів, Перея�
слава�Хмельницького, Виш�
города, Яблуневого. Звісно
ж, Києво�Святошинський
район теж не залишив поза
увагою це справжнє спор�
тивне свято юних. Честь
нашого району захищали
боярські "Левенята". 

Знаменита ця команда,
яка існує всього... 1 рік, тим,
що, завдяки вагомим дося�
гненням саме на основі бояр�
ських "Левенят" і утворилася

дитяча команда Києво�Свя�
тошинського району з
настільного тенісу. З 18 чле�
нів команди 15 — боярча�
ни... Незважаючи на юний
вік (як самої команди, так і
кожного тенісиста), "Леве�
нята" вже встигли стати зако�
нодавцями мод у... всеукра�
їнському настільному тенісі.

— Справа в тому, —
пояснює "батько�лев" — тре�
нер команди Сергій Іванович
Михайленко, — ми — най�
молодші тенісисти в Україні.
Тому спеціально для нас було
утворено окрему підгрупу —
молодшу за наймолодших...

Чи не занадто великий
"аванс" дано маленьким
"Левенятам"? Найкращою
відповіддю на це питання
можуть бути їхні результати.
В особистій першості вікової
підгрупи 2000 р.н. найвищі
сходинки чемпіонського п'є�
десталу зайняли "левенята" з
Боярської ЗОШ №3: 
І місце — Ваня Чернухін, 
ІІ — Таня Самойленко.

Їхні молодші товариші по
команді виявилися ще більш

запеклішими, тому "чужаків"
на чемпіонський п'єдестал
просто не пустили! Жодного!
У віковій підгрупі 2001 р.н. і
молодше І місце виборов
Юрко Санченко (Боярська
ЗОШ №3), ІІ — Ігор Клим�
чук (також Боярська ЗОШ
№3), а ІІІ — Сєва Плаксиць�
кий (Києво�Святошинська
районна класична гімназія).

Щоправда, у командному
заліку "Левенят" обійшли
"Баришівка�1", "Бровари" та
"Переяслав�Хмельницький",
які й посіли, відповідно, І, ІІ
та ІІІ місця. Та погодьтеся,
що в такому юному віці вибо�
роти ІV місце в обласній пер�
шості — то є свідченням неа�
биякої майстерності й волі до
перемоги.

Радислав Кокодзей

Щось давненько ми
не чули про досягнення
наших тенісистів... Хоча
настільний теніс — і не
олімпійський вид спорту,
та не дитячою забавкою,
а серйозним спортивним
досягненням порадували
своїх прихильників бояр&

ські "Левенята".

Серед почесних гостей тур�
ніру — бронзовий призер
Чемпіонату Світу 2005 року,
срібний призер ХХVІІІ Олім�
пійських ігор в Афінах (2004
рік) та бронзовий призер
ХХІХ Олімпійських ігор в

Пекіні (2008 рік), Заслуже�
ний майстер спорту України,
Майстер спорту Міжнародно�
го класу з боротьби дзюдо
Роман Гонтюк; дворазовий
Чемпіон Світу, переможець
Кубку Світу, дворазовий чем�
піон Європи, заслужений
майстер спорту, кавалер орде�
на "За заслуги" ІІІ ступеня,
учасник Олімпійських ігор з
богатирського багатоборства
К. Чупринін та Голова Київ�

ської обласної організації Єди�
ного центру Л. Усаченко. 

Втім, присутність таких
поважних гостей свідчить
лише про серйозність цього
турніру, який давно вже
переріс свій статус Всеукра�
їнського. Адже, крім укра�
їнських дзюдоїстів, на татамі
того дня виходили спортсме�
ни з Білорусії  та Молдови.
Крім закордонних гостей —
208 кращих юних дзюдоїстів
з Житомирської, Чернігів�
ської, Черкаської, Вінниць�

кої, Черновицької, Київської
областей та міста Києва.

Ще одна цікава деталь:
більшість учасників — вихо�
ванці спортивних інтернатів
та шкіл олімпійського резер�
ву за спеціалізацією "бороть�
ба дзюдо". Тому Боярській
команді у складі всього 8
чоловік було ой як нелегко!
Втім, хоча наші юні боярча�
ни й не посіли призових
місць (як, до речі, й господа�
рі�вишнівчани у складі 36
дзюдоїстів), та повірте —

виглядали цілком достойно. 
Тож ми з нетерпінням

чекаємо наступних "хлопча�
чих" перемог, які (ми впев�
нені!) не за горами. А поки
що: рівняння на дівчат,
хлопці! Бо, мабуть, вже таки
пора стати сильнішими за
"слабку стать". І нехай цей
ювілейний турнір стане
останнім, на якому не звуча�
ло в переліку чемпіонів імен
Боярських дзюдоїстів.

Радислав Кокодзей

18 квітня у Вишнів&
ській ДЮСШ відбувся ХV
Всеукраїнський турнір з
боротьби дзюдо серед

юнаків. 

ЗЗ  ЮЮВВІІЛЛЕЕЄЄММ  ВВААСС,,  ДДЗЗЮЮДДООЇЇССТТИИ!!
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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

5 травня 2009 р. в акто�

вій залі БСШ № 5 о 10.00

пройдуть громадські слу�

хання щодо затверджен�

ня Генерального плану 

м. Боярка.

БІ

25.04

СБ 

26.04

ВС 

27.04

ПН 

28.04

ВТ 

29.04

СР 

30.04

ЧТ 

01.05

ПТ 

02.05

СБ 

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +16° +21° +20° +20° +24° +23° +23° +22°

Температура вночі°C +6° +6° +6° +8° +9° +14° +14° +11°

Тиск 755 756 754 749 747 746 746 748

Вологість % 45 40 38 40 49 48 48 47

Вітер м/с 

Комфорт °C 11 14 12 14 14 16 17 16

3 3 3 5 4 3 5 6

28 квітня 2009 року у приміщенні актової зали

Боярської ЗОШ І�ІІІ ст. № 3 (вул. Леніна,62) від�

будуться громадські слухання щодо реконструкції

кварталу застарілого житлового фонду м. Боярка

між вул. Молодіжна, Гоголя, Дежньова, Бульварна.

Початок о 18.00

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

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 

“Боярка7Інформ”

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 !!!!

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:
870977840705743

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  ““ВВАА77ГГрраанндд””

Пропонуємо роботу доглядальниці за хворим

(хворий після інсульту, пересувається самостій�

но). Робота у приватному будинку в селі Забір'я.

Часткова зайнятість. Бажано мати досвід роботи

медсестрою або санітаркою. Оплата договірна.

Телефон: 870977512702705. Віталій

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.

Урочиста частина, старт — 10.00, м. Боярка

Етап слалому — м. Боярка, вул. Білогородська 

(район РАЦСу)

Фініш — м. Ірпінь. 2 травня, 17.00

Балуєвій 

Олені Миколаївні

У праці роки пролетіли,

Неначе ластівки в блакить,

Хай серце твоє молодіє,

Душа хай піснею бринить.

Бажаєм жити довгі роки,

Не знати горя й біди,

Бажаєм щастя і здоров'я

Сьогодні, завтра і завжди.

Друзі та колеги
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