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ПРОГРАМА
урочистих заходів до Дня Перемоги
м. Боярка
Назва заходу
Святкова демонстрація жителів міста
Урочистий мітинг
Святковий концерт
Частування солдатською кашею
Ігри, конкурси, розваги
Святкова дискотека
Урочистий салют

9 травня 2009 року
Місце проведення
вул. Білогородська
Парк Перемоги
Головна сцена
Парк Перемоги
Майданчик біля міськради
Головна сцена
Парк Перемоги

Початок
930
1000
10 30
11 30
1130
1900
2200

Завершення
950
1030
1600
1230
1600
2200

У концертній програмі приймають участь:
—
державний академічний ансамбль пісні і танцю МНС України;
—
оркестр головного управління МНС України;
—
батальйон міліції особливого призначення "Беркут" головного управління МВС України в
Київській області;
—
дитячі художні колективи м. Боярка;
Програмою урочистих заходів передбачено ігри,
конкурси, розваги та забави "веселі каруселі", дитячі атракціони.

Боярська міська рада та вико
навчий комітет щиро вітають
Тахтарбаєва Анатолія Карімови
ча, заступника міського голови,
Ялу Аліну Григорівну, депутата
міськради, Сперкача Анатолія
Сергійовича, ювіляра Боярської
організації інвалідів війни та
Збройних Сил з Днем народжен
ня. Бажаємо Вам довгого життя в
здоров'ї, злагоді й любові. Хай
доля буде прихильною до Вас і
несе у Ваш дім лише щастя, спо
кій та мир.
Хай Вас підтримують, розумі
ють та надихають рідні люди,
минають негаразди та непорозу
міння. Хай доля збагачує Вас
життєвою мудрістю, енергією,
натхненням та радістю. Хай Ваш
життєвий шлях квітне яскравим
цвітом і буде сповнений сердечно
сті і тепла, дружньої підтримки.
Впевненості Вам та оптимізму.
Бажаємо Вам здоров'я, миру і
злагоди у домі, тепла і затишку в
сім'ї, мудрості та виваженості у
справах.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Щиро вітаємо вас з Першо
травнем — святом миру і вільної
праці, яке стало в Україні тради
ційним.
Це день трудівника, день солі
дарності та взаємної підтримки
трудящих усього світу у прагнен
ні жити в мирному, демократич
ному суспільстві.
Нехай це чудове свято додасть
нам наснаги, оптимізму і впевне
ності у власних силах, допоможе
осягнути глибину життєствер
дних ідеалів добра і справедливо
сті. Щиро бажаємо вам, шанов
ні, щастя, здоров'я, благополуччя
і життєвих гараздів.
Міський голова
Секретар ради

Т. Добрівський
М. Лєзнік

БІ

Подія

ГЕРОЇЗМ І МУЖНІСТЬ ЗА МИРНИХ ЧАСІВ

тижня

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ МОТИВИ
Минають роки, а чорний
день Чорнобильської трагедії
продовжує хвилювати лю
дей. 23 квітня у КиєвоСвя
тошинській районній кла
сичній гімназії пройшла
виставка худож
ніх робіт інвалі
дів, присвячена
23й річниці з
дня катастрофи
на ЧАЕС. Свій
творчий доробок
на виставці "Чор
нобильські моти
ви" представили
30 учасників —
інвалідів, пост
раждалих внаслі
док Чорнобильської аварії, а
також учні та випускники
гімназії. Вони з любов'ю під
готували понад 300 робіт.
Багатство душі і великі
таланти розквітають яскра
вими барвами у творчості

авторів. Оригінальні апліка
ції з залишків тканини, муш
лів, камінців, ікони, інкру
стовані бісером, прикраси,
картини — мальовані та
вишиті — зупиняли на собі
захоплені погляди численних
відвідувачів експозиції. За
унікальною технологією пра
цює майстриня Ольга Кала
бушкіна (інвалід дитинства,
страждає від синдрому Дау
на) — свої прекрасні роботи

вона виготовляє з паперових
кульок. Та про це дізнатися
можна тільки розпитавши, а
виглядають її картини, нена
че вишиті у якийсь невідо
мий спосіб.

Також можна було поба
чити роботи Кузнецової Діа
ни, президента РГО "Дзвони
Чорнобиля". Майстриня пле
те з бісеру дивовижні кольє,
малює олією, виконує аплі
кації зі стрічок, а також
інкрустує ікони
бісером. Вели
ких успіхів у
бісероплетінні і
вишивці досяг
ла Алла Бонда
ренко. Майже
всю пенсію во
на витрачає на
бісер та нитки.
Робота кожно
го автора —
неповторна та
унікальна, розкривала перед
відвідувачами багатий вну
трішній світ талановитих
людей, яким є чим поділи
тись з оточуючими. Таким
чином інваліди побажали
віддати шану подвигу тих,
хто захистив рідну землю від
ядерної безодні, хто ціною
своїх життів зберіг для нас
майбутнє.

23 роки відділяють від
нас Чорнобильську траге
дію. Але за рутиною буднів
не тьмяніє подвиг тисяч і
тисяч громадян колишнього
Радянського Союзу, які ки
нулися в самісіньке пекло,
аби ліквідувати аварію на
ЧАЕС, аби врятувати нас і
тихі води наших річок, зеле
ні трави лугів від біди, від
вимирання.
Серед цих мужніх і силь
них духом людей були і
боярчани. 23 квітня о 10й
годині на території Боярсь
кої СвятоМихайлівської
церкви біля пам'ятного
Знаку зібралися керівники
громадських
організацій
фонду "Союз Чорнобиля",
представники громадських
організацій, ліквідатори на
ЧАЕС та інші почесні гості.
Зібралися, щоб вшанувати
пам'ять загиблих ліквідато
рів аварії на ЧАЕС.
Настоятель Храму Свято
Михайлівського протоієрей
Віктор Мерзликін разом з
церковним хором справили
панахиду за загиблими лік
відаторами. Керівники ра
йонної Чорнобильської орга
нізації Юрій Івченко, Лари
са Козленко та Тетяна Каче
нюк поклали вінки та квіти
до монумента, виступили з
короткими промовами.
Мітинг завершився. За
тим всі присутні сіли до ком
фортабельного автобуса,

Ганна Бєлобородова
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ля" КиєвоСвятошинського
району була відзначена
медаллю як "Краща гро
мадська організація".
Минулого року прези
дент всеукраїнської органі
зації "Союз Чорнобиля"
України Юрій Андреєв наго
родив медаллю "За заслуги"
Діану Кузнецову.
Євген Пікуль

заступниця, учасниця бойо
вих дій, ліквідатор аварії на
ЧАЕС Лариса Козленко вру
чили керівнику японської
делегації медаль "За заслу
ги", а президент Боярської
громадської
організації
"Дзвони Чорнобиля" Діана
Кузнецова подарувала гос
тям з Японії оберіг з бісеру,
вироблений власноручно.
Директорка районної кла
сичної гімназії — С.М.
Сушко, також була нагород
жена спеціальною відзна
кою, адже саме цей заклад
завжди приймає численних
гостей та делегації, що при
їздять до міста. Крім того,
яскраві спортивні події та
кож відбуваються у спортив
ній залі цього навчального
закладу.
А завершив урочисту
подію святковий концерт.
Євген Пікуль

ЧОРНОБИЛЬ — ДОВГИЙ СЛIД ТРАГЕДII

ГО "ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ"
Боярчанка Діана Кузне
цова, яка була безпосеред
нім учасником ліквідації
аварії на Чорнобильській
АЕС, 2004 року заснувала
організацію "Дзвони Чорно
биля" КиєвоСвятошинсько
го району. Сьогодні ГО
об'єднує 89 інвалідів.
За 5 років існування чле
ни організації організували й
провели 27 виставок худож
ніх робіт. За цей
час члени організа
ції отримали понад
400 дипломів та
почесних грамот. У
самої Кузнецової
25 нагород, в
основному за робо
ти з бісеру.
У 2007 році ГО
"Дзвони Чорноби

який надало АТП "Надія
2000", і поїхали на зустріч з
японською делегацією, що
саме перебувала в ліцеї ім.
Івана Богуна. Всі разом
пройшли Маршем Миру,
який присвячувався 23й
річниці аварії на ЧАЕС.
Наступна зупинка — ра
йонна класична гімназія. Тут
відбувалося урочисте наго
родження ліквідаторів. На
їхніх грудях засяяли медалі
та ордени — відзнаки за
героїзм і мужність за мирних
часів. На урочистостях були
присутні: заступник голови
райдержадміністрації Олек
сандр Лук'янчук, Боярський
міський голова Тарас Добрів
ський, депутати міськради,
члени делегації з Японії,
учасники Маршу Миру.
Голова правління органі
зації інвалідівчорнобильців
К и є в о  С в я то ш и н с ь к о г о
району Юрій Івченко, його

Із 30го березня до 10го
квітня 2009 року Міністер
ство України з питань надз
вичайних ситуацій та у спра
вах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи провело інфор
маційну інтернетконферен
цію "Чорнобиль — довгий
слід трагедії" з нагоди 23х
роковин аварії на ЧАЕС.
Провідні експерти з питань
радіаційної
безпеки,
соціального та медичного
захисту постраждалих унас
лідок Чорнобильської ката
строфи дали відповіді кори
стувачам мережі Інтернет на
всі проблемні питання. Киє
воСвятошинський центр
соціальнопсихологічної

реабілітації активно долу
чився до цього заходу. Спе
ціалісти інформаційноана
літичної служби центру
зібрали і надіслали питання
стосовно
законодавства,
медичних наслідків та безпе
ки проживання у зоні поси
леного радіологічного конт
ролю. З питаннями та відпо
відями на них уже зараз
можна ознайомитись на
сайті МНС, а згодом — на
сайті Центру та у Чорно
бильському відділі міськра
ди. А сьогодні ми знайомимо
наших читачів з відповідями
на питання, яке залишаєть
ся актуальним для боярчан.
Як скоро скасують
4ту зону?
Про скасування 4ї зони
говорять уже не перший рік.
А не так давно у ЗМІ з'яви
лася інформація, що близь
ко 300 населених пунктів
осьось змінять свій статус.
Позиція МНС стосовно цієї
проблеми була висловлена
Міністром з питань надзви
чайних ситуацій та у спра
вах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи В. Шандрою на
Парламентських слуханнях

"Сучасний стан та актуальні
завдання подолання наслід
ків Чорнобильської ката
строфи" 8 квітня 2009 року.
"Протягом 2008 року було
здійснено дозиметричну пас
портизацію 2 тисяч 130
населених пунктів 12 радіо
активно забруднених обла
стей. Результати паспорти
зації свідчать, що на цей час
332 населені пункти, що від
несені до зон радіоактивного
забруднення за радіологіч
ними показниками, можуть
бути виведені за їх межі. А
431 населений пункт може
бути переведений з однієї
зони до іншої. Але це
питання може вирішуватись
тільки Верховною Радою
відповідним законом. Тому я
переконаний, що будуть
прийматися тільки виважені
рішення". Міністр під
креслив, що МНС України
завжди докладатиме всіх
зусиль для відродження
вражених радіацією терито
рій і буде найактивнішим
чином захищати інтереси та
права ліквідаторів аварії на
ЧАЕС,
інвалідівчорно
бильців і всіх постраждалих
від Чорнобильської ката
строфи.

Боярка І н ф о р м

Інформація по
КиєвоСвятошинському
району
Головний спеціаліст Де
партаменту у справах захи
сту населення від наслідків
Чорнобильської катастро
фи МНС України Г.Є.Сот
нікова зазначила, що МНС
України щороку проводить
дозиметричну паспортиза
цію населених пунктів, від
несених до зон радіоактив
ного забруднення. У рам
ках цієї паспортизації виз
начається вміст радіонуклі
дів у продуктах харчування
місцевого виробництва та
дози внутрішнього опромі
нення населення.
За останні 10 років у
жодному із населених
пунктів КиєвоСвятошин
ського району доза опромі
нення населення не пере
вищувала визначений зако
нодавством критерій і ста
новила від 0,05 до 0,1 мЗв
за рік. Вміст радіонуклідів
у продуктах харчування
місцевого виробництва та
кож не перевищує допусти
мі рівні, встановлені Міні
стерством охорони здо
ров'я. Вміст радіоцезію у
молоці в цих населених
пунктах коливається від
1,5 до 17 Бк/л при допус
тимих рівнях 100 Бк/л.
Відповідно до положень
чинного законодавства пе
регляд меж зон радіоактив
ного забруднення можли
вий тільки за поданням
обласних рад. Київська об
ласна рада жодного разу не
подавала пропозиції про
виведення населених пунк
тів КиєвоСвятошинського
району за межі зони поси
леного радіоекологічного
контролю.
Марія Кириленко

БІ

Обережно,

БІ

Громадські

слухання

У БОЯРЦІ ЗНЕСУТЬ 5 ДВОПОВЕРХІВОК
Бо вони дерев'яні і
давно відслужили своє.
Натомість на їх місці
збудують чотири дев'я
типоверхові капітальні
цегляні житлові будинки,
в які переселять близько
40 сімей з двоповерхівок.
За таке рішення проголо
сували боярчани на гро
мадських слуханнях, що
відбулись 28 квітня у
актовій залі ЗОШ №3.
Питання реконструкції
кварталу між вул. Молодіж
на, Гоголя, Дежньова, Буль
варна підняли ще у 1986р.
Тоді завод "Іскра" провів зне
сення 6 одноповерхових бу
динків у Боярці. Мешканцям,
які там проживали, надали
нові квартири в житлових
будинках №21 та 23 по вул.
Білогородській. В результаті
цієї реконструкції по вул.
Бульварна та Дежньова було
реконструйовано
водогін,
заас
фальтовано вул.
Молодіжну, Го
голя, прокладено
дощову каналіза
цію по вул. Моло
діжна, Білого
родська — Гого
ля і кабелі, які
забезпечили під
ключення цього
кварталу до елек
троенергії. Ті мешканці, хто
не потрапив під реконструк
цію житла, із нетерпінням
чекали своєї черги. Та в силу
економічних, політичних та
інших причин подальша
реконструкція відкладалась.
На сьогодні у м. Боярка
на площі у 1110 га проживає

34,6 тис. осіб. У зв'язку з
тим, що територіальні мож
ливості розвитку міста обме
жені, розробляється Гене
ральний план міста, у якому
передбачено
збільшення
площі майже втричі. Відпо
відно збільшиться і кількість
населення. Близькість до
Києва дає можливість роз
глядати Боярку як оздоровчу
територію з санаторноку
рортними базами, пансіона
тами сімейного типу, розва
жальними,
спортивними
комплексами тощо. Безу
мовно, у найближчих перс
пективних планах чинної
Боярської влади на чолі з
Тарасом Добрівським —
розбудова житлового фонду
з новою інфраструктурою.
Про це говорив на громадсь
ких слуханнях заступник
міського голови Валерій
Шульга. Нещодавно грома
да одностайно проголосува

ла за реконструкцію парку
Шевченка. Тепер прийшов
час вислухати думку грома
ди щодо реконструкції заста
рілого житлового фонду.
У очах людей — мешкан
ців Боярки як поважного
віку так і молодших, спосте
рігалась неприхована ра

дість, коли слухали, як голо
ва правління ВАТ "Іскра" —
замовник
реконструкції,

К.М. Баранов, розповідав
про черговість будівництва
дев'ятиповерхівок, яка від
буватиметься поетапно. Са
ме підприємству "Іскра" у
межах програми рекон
струкції житлового фонду на
20082015р. рішенням ви
конкому Боярської міської
ради
№110/34
від
05.08.2008р. надано дозвіл
на використання проектно
вишукувальних робіт та збір
матеріалів для проведення
проектних робіт.
Було багато запитань
щодо початку робіт, їх послі
довності, механізму пересе
лення людей тощо. На них
відповідали голова комісії з
реконструкції — заступник
Боярського міського голови
А.К. Тахтарбаєв та інженер
з будівництва ВАТ "Іскра"
Гурченко Г.Г. Саме Ганна
Григорівна, як спеціаліст,
пояснювала людям, що
новобудови планують оснас
тити централізованим водо
гоном і каналізацією, на
дахах розмістити котельні,
які забезпечуватимуть інди
відуальне опалення, в кух

нях — газові плити. Будин
ки облаштовуються необхід
ними ліфтами, сміттєпрово
дами, комірни
ми і підвальними
приміщеннями.
Для забезпечен
ня енергетично
го
супроводу
житла буде збу
дована
тран
сформаторна
підстанція для
масиву, а прибу
динкова терито
рія облаштуєть
ся дитячими майданчиками,
зонами відпочинку, стоянка
ми для автотранспорту.
Майже одноголосно,
за винятком кількох осіб з
іншого мікрорайону, які
утримались,
мешканці
Боярки підтримали рішення
розпочати реконструкцію
кварталу між вул. Молодіж
на, Гоголя, Дежньова, Буль
варна. Відтак, прописку у
будинках по вул. Бульварна,
41, Гоголя 48,50, 52,54
вирішено припинити. Для
перенесення гаражів, що
заважають будівництву, був
створений гаражний коопе
ратив "Джерело 2". Тому всі
незаконно встановлені гара
жі знесуть.
Поки дорослі про
довжували гомоніти навколо
питань будівництва, діти
залюбки розглядали своє
майбутнє житло, де їхній
куток у дерев'яному будинку
може як у казці перетвори
тись у власну кімнату,
наповнену дитячими іграш
ками і радістю.
Наталя Ключник

пожежі

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ В ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕМ
13.04.2009 р. о 19 год. 05
хв. до пункту зв'язку 25
СДПЧ м. Вишневе надійшло
повідомлення про пожежу,
яка виникла в житловому
будинку громадянки Л. за
адресою: м. Вишневе, вул.
Гоголя, 9.
За декілька хвилин до
місця виклику прибуло 1ше
відділення 25СДПЧ м.
Вишневе, які протягом годи
ни загасили вогонь. Тільки
вчасно виявлені ознаки
пожежі та вмілі дії рятуваль
ників змогли попередити
розповсюдження
вогню,
адже поруч був розташова
ний сусідський будинок.
Внаслідок пожежі знище
но покрівлю та перекриття
будинку, пошкодження вог
нем зазнали господарські
речі та стіни. Причина поже
жі встановлюється.

******
13.04.2009 року о 01 год.
28 хв. в м. Вишневе по вул.
Ватутіна сталося загорання
легкового автомобіля "тойо
та", що належить гр. С.
Внаслідок пожежі вогнем
знищено лакофарбове пок
риття та ліхтарі задньої час
тини автомобіля. Пошкод
жено задню гуму, металевий
кузов автомобіля, задній
бампер автомобіля. В ре
зультаті проведення дій діз
нання було встановлено, що
двері автомобіля були замк
нені. Наявні ознаки підпалу,
тому ймовірною причиною
пожежі став підпал невста
новленою особою.
******
12.04.2009 року о 16 год.
в с. Хотів по вул. Садовій ста
лося загорання меблів в

одній із кімнат житлового
будинку, що належить гр.
Ш. Працівниками 17ПДПЧ
смт. Чабани загорання було
швидко ліквідовано. В
результаті дій дізнання було
встановлено, що найбільш
ймовірно господар власноруч
здійснив підпал свого помеш
кання, розливши по кімнаті
нафтопродукти.
******
11.04.2009 р. о 10 год. 34
хв. до пункту зв'язку 25
СДПЧ м. Вишневе надійшло
повідомлення про пожежу,
яка виникла в будинку пра
цівника тваринницького гос
подарства ТОВ "АФ Крюків
щина" за адресою: с. Крю
ківщина, вул. Балукова, 1.
За декілька хвилин до
місця виклику прибуло 1ше
відділення
рятувального

Боярка І н ф о р м

підрозділу, які терміново
приступили до гасіння поже
жі. Отримавши інформацію
про наявність в приміщенні
дитини, було залучено ланку
газодимозахисної служби.
Поруч з будинком пожежних
водоймищ не знайшлося,
тому воду підвозили здалеку.
Внаслідок пожежі вогнем
було знищено меблі, госпо
дарські речі житлової кімна
ти. Пошкодження вогнем
зазнали стіни, віконні рами,
перекриття приміщення.
Врятовано від вогню буди
нок працівника, але вряту
вати життя малолітнього гр.
П., 2004 р.н., на жаль, не
вдалося. Ймовірна причина
пожежі встановлюється.
*****
07.04. та 09.04. 2009
року сталися пожежі в авто

мобілях "Тата" та "Рено", що
знаходились в м. Вишневе
по вул. Київській. Обидва
автомобілі зазнали пошко
дження вогнем. Цього разу
обійшлося без людських
жертв. Причини пожеж
встановлюються.
КИЄВО
СВЯТОШИНСЬКЕ
РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ
ПОПЕРЕДЖАЄ:
ГРОМАДЯНИ!
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ В
ПОВОДЖЕННІ З ВОГ
НЕМ! НЕ РИЗИКУЙТЕ
СВОЇМ ЖИТТЯМ!
ДОТРИМУЙТЕСЯ
ВИМОГ ПРАВИЛ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ!
НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ
СПИРТНИМИ
НАПОЯМИ!
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Новини

НАРАДА У МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Боярки

ЗРОБИТИ ВИСНОВКИ
І ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ
22 квітня у актовій залі
ЗОШ № 5 відбулись збори
за участі міського голови
Т.Г.Добрівського, заступни
ка міського голови А.К.Тах
тарбаєва, депутатів міської
ради, представників КП
"БояркаВодоканал". На
зустріч були запрошені меш
канці вулиць Енгельса, Ми
ру, Кірова, Б.Хмельницько
го, Радянської, Ленінградсь
кої, Леніна, Московської,
Свободи. Головне питання,
що обговорювалось — ін
формування жителів мікро
району, що біля ЗОШ №5,
про початок робіт з каналі
зування їхнього району.
Міський голова Т.Г.Доб
рівський та директор КП
"БояркаВодоканал" Г.А.
Павліченко розповіли меш
канцям про те, як саме роз
почнуться роботи з каналі
зування. Схема наступна:
мешканці кожної вулиці
повинні створити вуличні
кооперативи і терміном до
10 травня скласти список
всіх, хто бажає приєднатися
до проекту. Після чого
необхідно зібрати кошти для
розробки проектної доку
ментації. А вже спираючись
на проекту документацію,
буде вирішено, скільки кош
тів потрібно мешканцям для
прокладання каналізації.
До такої думки прийшли,
ремонтуючи КНС, що розта
шована в парку ім.Шевчен
ка. Міський голова Т.Г.Доб
рівський, звертаючись до
мешканців
мікрорайону,

казав: "У міської влади є
бажання і є можливості вам
допомогти, всім, чим зможе
мо, з вашого боку потрібне
бажання і кошти". Директор
КП "БояркаВодоканал",
Павліченко Г.А., пообіцяла,
що КНС в парку ім.Т.Г.Шев
ченка буде задіяно до роботи
наприкінці літа 2009 року.
Не минулося і без обуре
них. Адже на цьому етапі ще
ніхто не може назвати точ
ної суми витрат на роботи з
каналізування.
Та все ж, більшість при
сутніх зацікавила ця ідея.
Депутат міськради Орлов
ський Сергій Анатолійович
поділився своїм досвідом з
присутніми. Він розповів,
що у 2008 році по вул. Ко
цюбинського (від вул.Пуш
кіна до вул. 50 р.Жовтня)
була прокладена каналіза
ція коштом і силами самих
мешканців, одним з яких і є
Сергій Анатолійович. А ще
він одразу попередив про всі
можливі тимчасові негараз
ди, як, наприклад, перериту
дорогу. Але це тимчасово, а
далі — покращення.
Ну, що ж, кожен сам для
себе зробить висновок і
прийме остаточне рішення.
Ситуація стане більшменш
ясною після 1015 травня. А
поки що наступні зустрічі з
питань
каналізування
будуть проведені з мешкан
цями району БЦРЛ та "ста
рої" частини міста.
Марина Смірнова

ЧЕРЕЗ МІСТ ПЕРЕЙТИ…
… тепер можна
запросто або навіть при
сісти, як ці молоді бояр
чанки.
Цей місток у парку Шев
ченка можна було й не від
новлювати. Адже відомо,
що розробляється проектна
реконструкція парку Шев
ченка, де передбачено кіль
ка важливих для міста
об'єктів. Замість старих
дерев, заражених омелою,
що падає на голову, і купи
сміття на цій території
запроектована паркова зона
з сучасним стадіоном,
готельно ресторанним ком
плексом, можливо аквапарк
чи льодова арена. Але для
запуску проекту у будівниц
тво, розробку проектної
документації потрібен час.
Його немає у тих, чий
шлях від електрички щоден
но проходить саме цією
стежкою, через парк Шев
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ченка. А коли пройде дощ чи
вдарить мороз, стежка стає
небезпечною. Тому й вирі
шили на прохання боярчан,
принаймні, тимчасово від
новити місток у парку.
За ініціативи Боярського
міського голови Тараса Доб
рівського розпочаті ремонт
ні роботи. Але нетерпляча
молодь вже знайшла собі
там місце відпочинку і приз
начає зустрічі саме на
містку.
Наталя Ключник

24 квітня у приміщені
Боярської міської ради від
булася нарада міського голо
ви Т.Г. Добрівського і
заступника міського голови
із соціальних питань В. В.
Шульги з керівниками місь
ких та районних організацій
ветеранів війни — В.А.
Нуріщенком, Б.А. Грець
ким, А.В. Пастовенським.
Обговорювались питан
ня підготовки та проведення
урочистих заходів до Дня
Перемоги. Враховані поба
жання ветеранів, інвалідів
війни стосовно адресної та
цільової допомоги малоза
безпеченим членам органі
зацій та благоустрою мону
ментів слави і могил заги
блих воїнів.
Наприкінці
зустрічі
керівники організацій вете
ранів звернулися до бояр
чан.
“Шановні ветерани —
інваліди війни!
Дозвольте привітати вас
з нашим найголовнішим
святом — Днем великої
Перемоги!
Адже це були наші моло
ді роки, наша юність, яка
пройшла в окопах, в оборо
ні та наступі, де ми втрачали
своїх друзіводнополчан.

Як точно і справедливо
сказано в нашій найулюбле
нішій пісні: "Это праздник
со слезами на глазах". Звер
таюсь до вас, хто є інвалідом
війни, та ще не є членом
нашої організації — Боярсь
кої міської організації інва
лідів війни та Збройних Сил.
Запрошую вас до членства.
Наша адреса: 08150, м.
Боярка, вул. Молодіжна,77.
Телефони: 42193 (працює
щосереди); 40268 —
щоденно.
З повагою, голова Бояр
ської організації інвалідів
війни та Збройних Сил В.А.
Нуріщенко.”
Боярська міська орга
нізація ветеранів війни,
праці та Збройних Сил
проводить
перереє
страцію членів організації
ветеранів м. Боярка.
Прийом ветеранів про
водиться щосереди з
10.00 до 13.00 за адреса
ми: вул. Сєдова, 11; тел:
40080
вул. Вокзальна, 93;
тел: 35185
Голова організації Б. А.
Грецький
Г. А. Бєлобородова

ПОМИНАЛЬНІ ДНІ
Закінчилася Пасхальна
Седмиця, після якої почина
ються поминальні дні. Люди
приходять на могили своїх
близьких. В цей день на
цвинтарях лунають пасхаль
ні піснеспіви та відправля
ються заупокійні літії, а то і
просто звучать улюблені
пісні тих, кого вже
нема серед нас.
Цього року міська
ритуальна служба под
бала про те, щоб зроби
ти відвідування цвинта
ря якомога зручнішим.
На кладовищах облаш
тували центральні алеї,
зрізали гілля старих
дерев та вивезли сміття.
При в'їзді на "новий
цвинтар" можна було
набрати води зі спе
ціальної автівки.
Відвідувачі з вдячні
стю оцінили піклування
міської влади, проте
вистачало бажаючих

використати ці приємні
нововведення задля власних
цілей. Відсів з центральної
алеї серед білого дня самі
"спритні" та нахабні згріба
ли у відерця і тягли до могил
близьких.
Ганна Бєлобородова

БІ
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України

Напередодні головно
го православного свята
Україна отримала пасхаль
ний "подарунок" — Між
народний валютний фонд
таки виділив черговий
транш кредиту — шістнад
цять мільярдів доларів.
Про це на пресконферен
ції повідомила Прем'єрмі
ністр України Юлія Тимо
шенко і голова місії МВФ
в Україні Джейла Пазар
базіолу.
Міністр охорони здо
ров'я Василь Князевич
заявляє, що в Україні існує
препарат проти вірусу сви
нячого грипу.
За словами Князевича,
цей препарат зареєстровано
в Україні, він вивчений і
йому вже дані відповідні
рекомендації.
Також він додав, що
даний препарат вивчений,
і його дія доведена в
лабораторіях, у тому числі
США і Мексики, по
відомляє "ІнтерфаксУк
раїна".
Крім того, Князевич
запевнив, що Міністерство
охорони здоров'я та інші
відомства зроблять усе
можливе для протидії вірусу
свинячого грипу і не допу
стять ввезення його на
територію України.

БІ

Слова

подяки

Виконавчий комітет
Боярської міської ради
висловлює щиру подяку
Ільїну
В.М.,
Улізьку
М.В.(БК "Сеул"), Арчако
ву А.М. (ТЦ "Квартал"),
Демидовій І.Л. (фірма
"Леді"), Зікеєву О.В.
(фірма "АВІ"), Донцю
В.П. (кафе "Наталі"),
Зарубіну О.О. ("Максимум
net"), Самойленко К.А.
(КСвятошинський центр
соціальнопсихологічної
реабілітації), Кликову О.В.
(депутат БМР), отцю Дми
тру (настоятель СвятоПо
кровської парафії), керів
никам фірм "Боярд плюс",
"АВІС", "Унітехнології",
"АТТІС" за допомогу в орга
нізації і проведенні церемо
нії та Маршу Миру з нагоди
23ї річниці аварії на Чор
нобильській АЕС.

БІ

Оголошення

Втрачений студентсь
кий квиток Боярського
коледжу екології і природ
них ресурсів серії КХ
№05592199,
виданий
В'юну Павлу Петровичу,
вважати недійсним.

Боярка І н ф о р м

НАГОРОДА МИТРОПОЛИТА
16 квітня 2009 року за
активну громадську діяль
ність, висвітлення всіх ду
ховних подій на шпальтах га
зет та журналів Блаженні
ший Володимир, Митропо
лит Київський і
всієї України на
городив ветера
нафотожурна
ліста Пікуля Єв
гена Миколайо
вича Грамотою
та орденом свя
щенного синоду
Української пра
вославної цер
кви на честь
святкування
1020річчя Хре
щення Русі.

Урочистості відбулися в
стінах Храму Вознесіння
Господнього (протоієрей
Василь Русинка).
Редакція "БІ"

БІ

Благоустрій

ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДО СВЯТ
Чистенькими та чепур
ненькими зустрінуть травне
ві свята вулиця Білогородсь
ка та Хрещатик. Тут приби
рання набирає обертів. Спо
чатку грейдером вичистили
надбордюрну та прибордюр
ну територію, потім землю і
бруд, котрі зішкребла техні
ка, працівники ЖКГ лопа
тами закидали у кузови авті
вок. І, нарешті, спеціальна
автівка зі щітками дочиста
вимела шлях.
За чим настає черга
дерев. Їм зрізають зайве та
сухе гілля, білять. Бордюри
також не обходять увагою —
вони так само білі. Просто

БОЯРСЬКІ "ПОЛЯ ЧУДЕС"
Проблема стихійних
сміттєзвалищ вже стала
просто
нестерпною.
Скільки про них гово
рили, скільки писали.
Що тільки не робили.
Арсенал методів вра
жає. Нові контейнерні
майданчики, оголошен
ня про штрафи. ГО
"Боярська варта" чергує
біля смітників, відловлюю
чи порушників та складаю
чи протоколи. А нашим
людям "все едино". Не розу
міють, та й годі, або ж не
хочуть розуміти.
По вул. Маяковського
сміття вже сиплеться на доро
гу і обмежує рух транспорту в
бік світлофора, а біля коо
перативу "Корчагінець" вза
галі — якесь "Поле чудес".
Тільки навряд чи можливо
відшукати там ту монетку,
яку Буратіно закопав. Скла
дається враження, що всі, хто
мешкає в тому мікрорайоні,
на Великодні свята не в цер
кву ходили, а сміття цілу ніч
виносили з домівок.
Шановні, може вже годі.
Погодьтесь, тарифи на вивіз
сміття з приватного сектору
посильні для кожного. Чого
ж ними не скористатись?

Чому через несвідомих і
нечемних повинні стражда
ти інші люди. Адже під час
суботників місто прибрали
так, що в ньому приємно
жити.
Шановні боярчани, які
виносять своє сміття на сміт
ники по вул. Маяковського,
40 р. Жовтня, 53, Гоголя,
78. Досить! Кожен з жителів
Боярки має право на чисте
подвір'я. Уявіть собі, напри
клад, що кожен мешканець
з одного під'їзду багатопо
верхівки принесе
по пакетику сміт
тя до вашого
двору. Не дуже
гарно, але ж пов
чально. А потім
зробити таку "ак
цію"
кожного
тижня. Чи буде
вам приємно? То
в чому ж винні

міста

люди, які прожива
ють в багатоповер
хових будинках,
чому вони повинні
платити за ваше
сміття? Подумайте
ще раз про себе,
про місто, еколо
гію,
майбутнє
покоління. Адже
усі ми приходимо в цей світ
для того, щоб залишити слід
по собі. І бажано — добру
пам'ять.
Тому, шановні мешканці
приватного сектору, зробіть
так, щоб власником вашого
сміття стали не контейнери
біля багатоповерхівок, не
зелені зони міста, а Києво
Святошинський ВУ ЖКГ.
І лише за 4 грн.81 коп. (тел.
35269, 35657).
Марина Смірнова

приємно подивитись. Одразу
помічаєш разючий контраст
між тим де прибирають, і
де — ні. Тепер автiвки, що
проїжджають, не здiймають

вибоїни. Гарна дорога —
водії забувають про всі обме
ження швидкості та власну
безпеку. Хтось може з цим
не погодитись — мовляв, а
де у нас гарні дороги?
Та попри все дороги у нас
таки ремонтуються. Так, цієї
весни в Боярці
був зроблений
ямковий ремонт
доріг по вули
цям: Білогород
ська, 40 р.Жов
тня,
Магі
стральна,
50
р.Жовтня, Мо
лодіжна, Гого

Марина Смірнова

НОВА РОЗМІТКА
ДОРІГ МІСТА
Розмітка на дорозі —
важлива додаткова інформа
ція для водіїв про напрями і
режими руху. Наразі на
дорогах міста ведуться робо
ти з нанесення нової дорож
ньої розмітки. Білі лінії вже
з'явились по вул. Магістраль
ній, Білогородській, Хреща
тик та інших. Залишилось
тільки призвичаїтись
до них водіям. Тому
що вони значно
відрізняються
від
минулорічних. Тепер
вони попереджають
про нові пішохідні
переходи,
нові
суцільні лінії, на
багатьох відрізках
дороги зникли пере
ривчасті ліні, що поз

начають місця, призначені
для розвороту, в'їзду і виїзду з
вулиці. Тому, шановні водії,
будьте уважними, аби не
наражатися на штраф від
інспекторів ДАІ, а то й,
боронь Боже, створення ава
рійної ситуації.
Марина Смірнова

ЗБЕРЕЖЕМО ЛІС!
Як приїхала машина
Всі в рядочок встали
І мішечки зі сміттям
За мить поскидали
Глянули навколо,
А наш ліс радіє
Сонечко пригріло,
Трава зеленіє

ВОДІЮ, НЕ ПОСПІШАЙ !
Багато експертів усе
частіше роблять висновки,
що причиною високої ава
рійності на дорогах є їх
"якісне" покриття. Так уже
в нас повелося: погана доро
га — водії її лають, але їдуть
повільно, оминаючи ями та

густий шлейф куряви, нiя
кого дискомфорту не ство
рюють для пiшоходiв.

ля, Шевченка, Лисенка та
інші. Хоча це і не нове
покриття, так хоч без ям і
вибоїн. Як повідомили в
Боярській міськраді, кошти в
бюджеті міста на нові ас
фальтовані дороги цього року
навряд чи знайдуться. Тому,
шановні водії, потрібно бути
уважними і обережними. Але
якою б гарною і новою не
була дорога, завжди потрібно
пам'ятати текст з білборду
"Водію, не поспішай —
життя не повернеш, рекорди
потрібні у спорті".

Боярка І н ф о р м

Марина Смірнова

Збережемо люди ліс
Вийдемо в суботу
Усі разом залюбки
Так, як на роботу

Щоб раділи завжди ми
Просимо вас, люди
Бережімо цю красу!
Шануймо повсюди!

Візьмемо мішки й лопали
Настрій не забудемо
Грабельками усі разом
прибирати будемо!
Знесемо сміття до купки
Зберемо в мішечки
І попросимо дорослих
Усе це відвезти
Аня Рябич — учениця 7В класу Боярської ЗОШ №3 ІІІІ ст.
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ПОНЕДІЛОК
4 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
09.05 Погода
09.15 Крок до зірок
09.50 "Знайдемо вихід" з
Н.Розинською
10.45 Погода
10.55 Десятка кліпів
М.Поплавського
11.40 Д/ф "Золотий трикутник
та діти Будди"
12.40 Погода
12.55 Д/ф "Василь Зінкевич"
13.55 Творчий вечір поета
А.Демиденка
15.05 Україна в НАТО. міфи та
реальність
16.05 Вікно в Америку
16.35 Фінал національного
відбору пісенного конкурсу
"ЄВРОБАЧЕННЯ2009"
19.50 Погода
20.00 "Попередження" з
М.Вереснем
21.00 Новини
21.20 Погода
21.40 Д/ф "Операція "Тютюн"
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Д/ф "Операція "Тютюн"
02.20 Д/ф "Золотий трикутник
та діти Будди"
03.15 Х/ф "Три ідеальні
подружжя"
05.50 Служба розшуку дітей
1+1
06.50 Українські м/ф
08.05 Х/ф "Його дівчина 
П'ятниця"
09.55 Х/ф "Не зводь очей"
12.05 Х/ф "Пітер FM"
13.50 Х/ф "Полювання на
клонів"
15.40 Х/ф "Французька для
початківців"
17.35 Х/ф "Іван Васильович
змінює професію"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Діамантова рука"
22.05 Х/ф "Переполох у школі"
23.50 Х/ф "Таксі"
01.30 Х/ф "Полювання на
клонів"
03.00 Документ
04.00 Х/ф "Переполох у школі"
05.20 Х/ф "Аршин мал"
ІНТЕР
06.30 Т/с "Сільська комедія"
07.20 Х/ф "Своя правда"
11.10 Концерт М.Баскова
"Корабель долі"
13.20 Х/ф "Танки бруду не
бояться"
17.20 Новини
17.40 "Жди меня"
19.00 Т/с "Територія краси"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.20 Т/с "1941"
22.20 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
23.20 Х/ф "Перл Харбор"
02.20 "Подробиці"
02.50 Т/с "ЛасВегас"
03.30 Картата потата
04.00 Ключовий момент
05.30 Знак якості
НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф "Пригоди короля
Артура"
07.30 Х/ф "Думки про волю"
09.20 Х/ф "Містер Бейсбол"
11.25 М/Ф "Кіт у капелюсі"
13.10 Х/ф "Нью Йоркське
таксі"
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15.15 Х/ф "Моє перше
весілля"
17.10 Х/ф "Вид зверху краще"
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 "Удачі, Чак!". s
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Т/с "Ксена  принцеса
воїн"
01.50 Зона ночі Культура
01.55 І буде новий день
02.50 Зона ночі Культура
02.55 Секрети української
національної кухні
03.10 Скарби музеїв Києва
03.20 Зона ночі
03.25 Український Соломон,
або Українська правда і закон
03.35 Утрачені права
03.50 Магдебурзькі хроніки
04.05 Перші кроки
криміналістики
04.20 Зона ночі
04.25 Бий, хто цнотливий
04.35 Середньовіччя
починається о 18
04.50 Видряпатися на попа
05.00 Зона ночі
05.05 Невідома Україна
06.05 Зона ночі

ВІВТОРОК
5 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
09.05 Новини
09.20 Погода
09.30 Служба розшуку дітей
09.40 "Попередження" з
М.Вереснем
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.15 Український вимір
12.50 Лінія долі
13.25 Автоакадемія
13.55 Здоров'я
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Погода
15.25 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"
18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
18.55 Анонс передач
19.00 Д/ф "Тунелі у невідоме"
19.35 Світ спорту
19.45 Погода
20.00 Токшоу "Спокуса
владою"
21.00 Новини
21.35 Світ спорту
21.50 Погода
22.05 Громадська варта
22.25 Право на захист
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Д/с "Морські мисливці"
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Ситуація
02.30 Громадська варта
02.45 Право на захист
03.05 Життя триває...
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Ситуація

1+1
06.55 Служба розшуку дітей
07.00 ТСН
07.05 Дісней! "Клуб Міккі
Мауса"
07.45 "Шість кадрів"
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Район Беверлі
Гіллз"
09.00 ТСН
09.20 Х/ф "Його дівчина 
П'ятниця"
11.40 Х/ф "Французька для
початківців"
13.30 Т/с "Район Беверлі
Гіллз"
14.30 Т/с "Район Мелроуз"
15.35 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
16.00 Т/с "Всі жінки  відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
18.05 Т/с "Зірка епохи"
19.25 Погода
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "У червні 41го"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Секс і місто"
23.35 Т/с "Іван Подушкін"
00.45 Т/с "У червні 41го"
01.50 Документ
02.50 Т/с "Секс і місто"
03.25 ТСН
03.50 Т/с "Іван Подушкін"
04.45 Документ
05.45 ТСН
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 Д/п "Неймовірні історії
про життя. Втеча"
10.10 Т/с " Обручка"
11.10 Т/с "Територія краси"
12.00 Новини
12.10 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
13.10 Т/с "Лінії долі"
14.10 Т/с "Морозов"
15.10 Т/с "1941"
16.10 "Судові справи"
17.00 Новини
17.20 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2008"
19.00 Т/с "Територія краси"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "1941"
22.20 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
23.20 Х/ф "Прапори наших
батьків". s
02.00 "Подробиці"
02.40 Д/п "Повітряні бої"
03.20 Телевізійна служба
розшуку дітей
03.30 Т/с "ЛасВегас"
04.10 Ключовий момент
04.50 Знак якості
05.30 Уроки тітоньки Сови
НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Солдати12"
06.50, 07.10, 07.35, 08.40
"Підйом"
06.55 Т/с "Друзі"
09.00 Х/ф "Вид зверху краще"
10.45 Т/с "Кадети"
11.50 Т/с "ГІБДД і т.д."
12.45 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Сильвестр і Твітті 
детективи"
13.45 М/с "Бетмен"
14.05 М/с "Ульотні сновиди"
14.30 Teen Time
14.35 Т/с "Ханна Монтана"

15.00 Т/с "Друзі"
15.55 Teen Time
16.00 Т/с "Ранетки"
17.00 Т/с "Запеклі
домогосподарки"
17.55 Т/с "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 "Я, знову я і Ірен"
00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.15 Погода
01.20 Т/с "Ксена  принцеса
воїн"
02.00 Зона ночі Культура
02.05 Олександр Довженко.
Роздуми після життя
02.25 Перемога над сонцем.
Епілог
02.55 Кольорові асоціації
Марини Банник
03.05 Зона ночі Культура
03.10 Казимир Великий, або
Малевич селянський
03.40 Зима надії
04.05 Зона ночі
04.10 Невідома Україна
06.05 Зона ночі

СЕРЕДА
6 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
09.05 Новини
09.20 Погода
09.30 Служба розшуку дітей
09.40 Токшоу "Спокуса
владою"
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.15 Погода
12.25 Український вимір
12.55 Фолькmusic
13.50 Муз.ua
14.15 Експерти дозвілля
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Погода
15.25 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"
18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
18.55 Анонс передач
19.00 Д/ф "Таємниці Лисої
гори"
19.35 Світ спорту
19.45 Погода
20.00 Токшоу "Батьки і діти"
21.00 Новини
21.35 Світ спорту
21.50 Погода
22.05 Відкрита зона
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Д/с "Морські мисливці"
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Ситуація
02.30 Відкрита зона
03.05 Життя триває...
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Ситуація
1+1
06.10 "Служба розшуку дітей"
06.15 Т/с "Циганське серце""
07.00 ТСН

07.05 Дісней! "Клуб Міккі
Мауса"
07.45 Українські м/ф
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Район Беверлі
Гіллз3"
09.00 ТСН
09.20 Т/с "Район Мелроуз"
10.20 Т/с "Руда"
11.25 Т/с "Циганське серце""
12.20 Т/с "Зірка епохи"
13.25 Т/с "Район Беверлі
Гіллз"
14.25 Т/с "Район Мелроуз"
15.35 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
16.00 Т/с "Всі жінки  відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
18.05 Т/с "Зірка епохи"
19.25 Погода
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "У червні 41го"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Секс і місто"
23.35 Т/с "Іван Подушкін"
00.45 Т/с "У червні 41го""
01.50 Документ
02.50 Т/с "Секс і місто"
03.20 ТСН
03.45 Т/с "Іван Подушкін"
04.40 Документ
05.40 ТСН
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 Д/п "Неймовірні історії
про життя. Любов по
італійськи"
10.10 Т/с "Обручка"
11.10 Т/с "Територія краси"
12.00 Новини
12.10 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
13.10 Т/с "Лінії долі"
14.10 Т/с "Морозов"
15.10 Т/с "1941"
16.10 "Судові справи"
17.00 Новини
17.20 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2008"
19.00 Т/с "Територія краси"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "1941"
22.20 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
23.20 Х/ф "Листи з Іводзіми". s
02.20 "Подробиці"
02.50 Д/п "Повітряні бої"
03.35 Телевізійна служба
розшуку дітей
03.40 Т/с "ЛасВегас"
04.20 "Судові справи"
05.00 "Ключовий момент"
05.50 "Уроки тітоньки Сови"
НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Солдати12"
06.50, 07.10, 07.35, 08.40
"Підйом"
06.55 Т/с "Друзі"
09.00 Х/ф "Я, знову я і Ірен"
11.10 Т/с "Кадети"
12.15 Т/с "ГІБДД і т.д."
13.30 Репортер
13.35 М/с "Сильвестр і Твітті 
детективи"
13.45 М/с "Шаггі і СкубіДу
ключ знайдуть"
14.05 М/с "Ульотні сновиди"
14.30 Teen Time
14.35 Т/с "Ханна Монтана"
15.00 Т/с "Друзі"
15.55 Teen Time
16.00 Т/с "Ранетки"

17.00 Т/с "Запеклі
домогосподарки"
17.55 Т/с "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 "Ідеал, котрий
вислизає". s
00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.15 Погода
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Т/с "Ксена  принцеса
воїн"
02.05 Зона ночі Культура
02.10 Моя Марія Заньковецька
02.40 Диво калинове
03.05 Зона ночі Культура
03.10 Козак душа правдива
03.25 Козацькі могили
03.45 Учитель, перед іменем
твоїм
04.00 Зона ночі
04.05 Невідома Україна
06.05 Зона ночі

ЧЕТВЕР
7 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
09.05 Новини
09.20 Погода
09.30 Служба розшуку дітей
09.40 Токшоу "Батьки і діти"
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.15 Погода
12.25 Український вимір
12.55 Хай щастить
13.20 Кіно.ua
13.50 Вихідні поукраїнськи
14.10 Наша пісня
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Погода
15.25 Служба розшуку дітей
15.35 Д/с "Це моя країна"
15.50 Д/с "Обличчя Європи"
16.20 Пазли
17.00 Д/с "Морські мисливці"
18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
18.55 Анонс передач
19.00 Д/ф "Світлячки"
19.40 Світ спорту
19.45 Погода
20.00 "Знайдемо вихід" з
Н.Розинською
21.00 Новини
21.35 Світ спорту
21.50 Погода
22.05 Далі буде...
22.45 Пресанонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Д/с "Морські мисливці"
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Ситуація
02.30 Хай щастить
03.05 Життя триває...
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Ситуація
1+1
06.10 "Служба розшуку дітей"
06.15 Т/с "Циганське серце"
07.00 ТСН
07.05 Дісней! "Клуб Міккі
Мауса"
07.45 Українські м/ф
08.00 ТСН
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08.05 Т/с "Район Беверлі
Гіллз"
09.00 ТСН
09.20 Т/с "Район Мелроуз"
10.20 Т/с "Руда"
11.25 Т/с "Циганське серце"
12.20 Т/с "Зірка епохи"
13.25 Т/с "Район Беверлі
Гіллз"
14.25 Т/с "Район Мелроуз"
15.35 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
16.00 Т/с "всі жінки  відьми
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
18.05 Т/с "Зірка епохи"
19.25 "Погода"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "У червні 41го"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Секс і місто"
23.35 Т/с "Іван Подушкін
00.45 Т/с "У червні 41го"
01.50 Документ
02.50 Т/с "Секс і місто
03.20 ТСН
03.45 Т/с "Іван Подушкін"
04.40 Документ
05.40 ТСН
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 Д/п "Неймовірні історії
про життя. Освенцим"
10.10 Т/с "Обручка"
11.10 Т/с "Територія краси"
12.00 Новини
12.10 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
13.10 Т/с "Лінії долі"
14.10 Т/с "Морозов"
15.10 Т/с "1941"
16.10 "Судові справи"
17.00 Новини
17.20 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2008"
19.10 Футбол. Півфінал кубка
УЄФА. "Шахтар"(Донецьк) 
"Динамо"(Київ)
21.30 "Подробиці"
22.00 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
23.00 Х/ф "Ми з майбутнього"
01.20 "Подробиці"
01.50 Д/п "Повітряні бої"
02.35 Телевізійна служба
розшуку дітей
02.40 Т/с "ЛасВегас"
03.20 "Знак якості"
04.40 "Судові справи"
05.20 "Ключовий момент"
НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Солдати12"
06.50, 07.10, 07.35, 08.40
"Підйом"
06.55 Т/с "Друзі"
09.00 Х/ф "Вискочка"
11.05 Т/с "Кадети"
12.10 Т/с "ГІБДД і т.д."
13.30 Репортер
13.35 М/с "Сильвестр і Твітті 
детективи"
13.45 М/с "Шаггі і СкубіДу
ключ знайдуть"
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 "Факультет"
00.45 Репортер
01.00 Спортрепортер
01.05 Погода
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Т/с "Ксена  принцеса
воїн"
02.00 Зона ночі Культура
02.05 Українська художня
школа
02.35 Школа спектралізму
03.00 Зона ночі Культура
03.05 Цикл. Історія кіно
України. Великий німий
заговоривши
03.35 Цикл. Історія кіно
України. Документальне кіно
України 19391945 років
03.55 Зона ночі
04.00 Невідома Україна
05.55 Зона ночі

П’ЯТНИЦЯ
8 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
09.05 Новини
09.20 Пресанонс
09.30 Погода
09.40 "Знайдемо вихід" з
Н.Розинською
10.50 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.15 Погода
12.25 Український вимір
12.55 Стильна штучка
13.20 Далі буде...
13.50 "Надвечір'я" з
Т.Щербатюк
14.30 Темний силует
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Погода
15.35 Cпецпроект "20 РОКІВ
БЕЗ ВІЙНИ"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
18.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем'єрліга.
"Металіст"/Харків/ 
"Металург"/Донецьк/
21.00 Новини
21.35 Світ спорту
21.55 Погода
22.10 Автоакадемія
22.45 Пресанонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Х/ф "За ніччю день іде"
02.55 Служба розшуку дітей
03.00 Ситуація
03.10 "Надвечір'я" з
Т.Щербатюк
03.45 Життя триває...
04.30 Д/ф "Довкола таємниці
Вервольфа"
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Ситуація
1+1
06.10 "Служба розшуку дітей"
06.15 Т/с "Циганське серце"
07.00 ТСН
07.05 Дісней! "Клуб Міккі
Мауса""
07.45 Українські м/ф
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Район Беверлі

Гіллз3"
09.00 ТСН
09.20 Т/с "Район Мелроуз"
10.20 Т/с "Руда"
11.25 Т/с "Циганське серце"
12.20 Т/с "Зірка епохи"
13.25 Т/с "Район Беверлі
Гіллз"
14.25 Т/с "Район Мелроуз"
15.35 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
16.00 Т/с "Всі жінки  відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
18.05 Т/с "Зірка епохи"
19.25 "Погода"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.20 Т/с "У червні 41го"
22.30 Х/ф "ДМБ"
00.25 Т/с "Іван Подушкін"
01.35 Т/с "У червні 41го"
02.30 Х/ф "Тримайся на плаву"
03.55 Т/с "Іван Подушкін"
04.50 "Без табу з Ольгою
Герасим'юк"
05.35 Х/ф "О шостій годині
вечора після війни"
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 Д/п "Неймовірні історії
про життя. П'ять склянок
тютюну"
10.10 "Місце зустрічі. На
гребені хвилі"
12.00 Новини
12.10 Д/п "Війна і мир.
Евакуація"
13.10 Т/с "Лінії долі"
14.10 Т/с "Морозов"
15.10 Д/п "Сімнадцять
миттєвостей Є.Копеляна"
16.10 "Судові справи"
17.00 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2008"
18.00 Творчий вечір
композитора В.Євзерова
20.00 "Подробиці"
20.30 Ювілейний концерт
групи "Любе"
23.10 Х/ф "Прорив". s
01.00 "Подробиці"
01.30 Д/п "Повітряні бої"
02.10 "Знак якості"
02.50 "Судові справи"
03.30 "Ключовий момент"
04.10 М/с "Джуманджи"
05.20 Уроки тітоньки Сови
НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Т/с "Солдати12"
06.50, 07.10, 07.35, 08.40
"Підйом"
06.55 Т/с "Друзі"
09.00 Х/ф "Факультет"
11.05 Т/с "Кадети"
12.10 Т/с "ГІБДД і т.д."
13.30 Репортер
13.35 М/с "Сильвестр і Твітті 
детективи"
13.45 М/с "Шаггі і СкубіДу
ключ знайдуть"
14.05 М/с "Ульотні сновиди"
14.30 Teen Time
14.35 Т/с "Ханна Монтана"
15.00 Т/с "Друзі"
15.55 Teen Time
16.00 Т/с "Ранетки"
17.00 Т/с "Запеклі
домогосподарки"
17.55 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Кадети"
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20.20 Т/с "Ранетки"
21.20 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
22.25 Тільки правда?
23.20 КомедіКлаб
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Ксена  принцеса
воїн"
01.40 Зона ночі Культура
01.45 Українці Віра
02.35 Роздоріжжя
02.45 Зона ночі Культура
02.50 Секрети української
національної кухні
03.10 Дерево під вікном
03.35 Зона ночі Культура
03.40 Музей Ханенків
04.00 У кожній професії є
музика
04.10 Зона ночі
04.15 Невідома Україна
06.10 Зона ночі

СУБОТА
9 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
09.10 Погода
09.20 Пресанонс
09.25 Д/ф "Де було зірвано
бліцкриг"
10.00 Д/ф "Київські доти"
10.30 Д/ф "Педагогіка
Вихора"
11.05 Х/ф "Чекай на мене"
12.45 Погода
12.55 Х/ф "Повітряний
візник"
14.15 Х/ф "Машенька"
15.40 Погода
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем'єрліга.
"Ворскла"/Полтава/
"Арсенал"/Київ/
18.00 Погода
18.10 Концертна програма до
Дня Перемоги "Мелодії друзів"
21.00 Новини
21.25 Погода
21.45 Фолькmusic
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Автоакадемія
01.45 Служба розшуку дітей
01.55 Д/ф "Хочу зробити
зізнання"
04.25 Д/ф"Замовчаний
генерал"
04.55 Служба розшуку дітей
1+1
07.10 Х/ф "Дачна поїздка
сержанта Цибулі"
09.05 "Хто там?"
10.10 Мультфільм "Улюблений
прибулець"
10.35 Мультфільм "Улюблений
прибулець"
11.10 Мультфільм "Веліант.
Пернатий спецзагін"
12.40 "Шість кадрів"
13.05 Д/ф "Друга світова
війна"
15.00 "Шість кадрів"
15.30 "Караоке на майдані"
16.25 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
17.05 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
17.30 "Криве дзеркало"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Мала Москва"
22.20 Х/ф "Іноземець"
00.20 Х/ф "Агітбригада. "Бий
ворога"

02.40 Х/ф "Вперед  у минуле"
04.10 Х/ф "Тримайся на плаву"
05.35 "Подорож у минуле"
ІНТЕР
05.50 Д/п "Таємниця
Вервольфа"
06.40 Х/ф "...А зорі тут тихі"
10.00 Д/п "Неймовірні історії
про життя. Севастопольський
вальс"
11.10 "Картата потата"
11.50 "Квадратний метр"
12.40 Х/ф "Вітчизна або
смерть"
14.30 Х/ф "Убік від війни"
16.20 Х/ф "Чаклун і Румба"
18.00 "Позаочі". В.Толкунова
19.00 Концерт "Свято зі
сльозами на очах"
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Свято зі
сльозами на очах"
22.20 Х/ф "Лейтенант
Суворов"
00.10 "Подробиці"
00.30 Х/ф "...А зорі тут тихі"
03.50 Д/п "Таємниця
Вервольфа"
04.40 М/с "Джуманджи"
05.20 "Уроки тітоньки Сови"
НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф "Лапи"
07.35 Х/ф "Маленька
принцеса"
09.35 Будинок закритий на
ремонт
10.30 Зоряні драми
11.10 Інтуїція
12.10 Infoшок
13.10 Гіпноз
14.05 Т/с "На безіменній
висоті"
18.20 Х/ф "Дівчина з Джерсі"
20.40 Х/ф "Гітлер, капут!"
22.40 Хто проти блондинок?
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф "Доказ смерті"
02.10 Х/ф "Генрі і Джун"
04.15 Зона ночі Культура
04.20 Третя влада
05.05 Зона ночі
05.10 Невідома Україна
06.10 Зона ночі

НЕДІЛЯ
10 травня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Анонс передач
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 Лінія долі
12.30 Здоров'я
13.30 Телевізійний журнал
"Околиця"
14.00 Благовісник
14.30 Аудієнція
15.00 Код 482
15.15 Відлуння Євробачення
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем'єрліга.
"Металург"/Запоріжжя/
"Карпати"/Львів/
18.00 Олімпійський хронометр
18.30 Погода
18.40 Фестиваль мистецтв
України. Київська область
21.00 "Культурний фронт" з
Ю.Макаровим
21.25 Д/ф "Пастка"
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. Київська область
03.20 Служба розшуку дітей
03.30 Олімпійський хронометр
04.00 Аудієнція
04.25 Благовісник
04.55 Служба розшуку дітей
1+1
06.00 Х/ф "Агітбригада. "Бий
ворога"
08.25 Мультфільм "Улюблений
прибулець"
09.05 "Лотозабава"
10.00 Т/с "Не краса по
американськи"
10.55 "Караоке на майдані"
11.50 Д/ф "Друга світова
війна"
14.00 "Шість кадрів"
14.35 "Криве дзеркало"
16.30 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
17.10 Т/с "Моя прекрасна
нянька"
17.35 Х/ф "Джентльмени
удачі"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Дочка"
22.00 Х/ф "Після прочитання
спалити"
00.00 "Світське життя"
00.55 Х/ф "Антена"
02.40 Х/ф "Дачна поїздка
сержанта Цибулі"
03.55 Х/ф "Антена"
ІНТЕР
05.20 Х/ф "Убік від війни"
07.00 Х/ф "Таємнича карта"
09.20 "Городок"
10.00 "Україно, вставай!"
10.30 Х/ф "Шкільний вальс"
12.20 Д/п "Майор Вихор.
Правдива історія"
13.30 Х/ф "Ми з майбутнього"
15.50 "Вечірній квартал"
17.50 Х/ф "Осінні квіти"
20.00 "Подробиці тижня"
20.50 Х/ф "Осінні квіти"
23.00 Х/ф "Піаніст". s
01.40 "Подробиці тижня"
02.40 Х/ф "Піаніст"
04.50 Х/ф "Таємнича карта"
НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф "Крамниця жахів"
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Руйнівники міфів4
09.40 Т/с "Щасливі разом"
10.45 Х/ф "Дівчина з Джерсі"
12.55 Шоуманія
13.35 Ексклюзив
14.15 Аналіз крові
14.55 Зоряні драми
15.50 Infoшок
16.50 Х/ф "Гітлер, капут!"
18.55 Х/ф "Місс
Конгеніальність2"
21.30 Хто проти блондинок?
22.40 Шоу "Файна Юкрайна"
23.05 Камеді клаб
00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф "Примара в машині".
02.05 Зона ночі Культура
02.10 Українці Віра
03.00 Зачароване колесо життя
03.10 Зона ночі Культура
03.15 Золоте намисто України.
ВолодимирВолинський
03.20 Золоте намисто України.
Глухів
03.30 Золотеі намисто України.
Козелець
03.40 Золоте намисто України.
Кремінець
03.50 Золоте намисто України.
НовгородСіверський
04.00 Зона ночі
04.05 Невідома Україна
06.00 Зона ночі
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Міста$

БІ

побратими

ДРУЖБА, НАРОДЖЕНА
В ЕКСЛЕБЕНІ, ДІСТАЛАСЬ БОЯРКИ
Всесвітній
День
поріднених міст відзнача
ють в усьому світі
останньої неділі квітня.
Цьогоріч вона припадає на
28 квітня. Та ця дружба
зародилась під час Великої
Вітчизняної війни.
А усе почалось із того, що
у квітні 1957 року у францу
зькому місті ЕкслеБен
зібралися
представники
містпобратимів з різних
країн і заснували Всесвітню
федерацію поріднених міст,
і з 1963 року щорічно відзна

чається міжнародне свято
побратимів. Сьогодні ВФПГ
поєднує понад 3500 міст з
понад 70 країн усіх конти
нентів планети. Ця міжна
родна неурядова організація
поставила собі за мету зміц
нення дружніх зв'язків між
містами різних країн. Діяль
ність її підтримує ООН і
ЮНЕСКО, місцеперебуван
ня організації — Париж.
Але ініціатива побратим
ства традиційно йде від
самих громадян. Традиція
була покладена ще в роки
Другої світової війни. У
1943 році в непереможений
Сталінград надійшов лист із
британського міста Ковен
трі, теж майже цілком зруй
нованого бомбуваннями фа
шистської авіації. Жителі
цього міста, захоплені муж
ністю міста на Волзі, зверну
лися до сталінградців із про
позицією встановити побра
тимські зв'язки. А в 1944
році надійшов подібний лист
у щойно визволену від оку
пантів Одесу — з далекої
Канади, союзниці щодо
антигітлерівської коаліції й
учасниці воєнних дій у Євро
пі. Громадяни міста Ванку
вера писали одеситам:
"Прийміть це як знак
захоплення і поваги диво
вижною стійкістю радянсь
ких людей у боротьбі проти
фашистських орд, які так
безжалісно спустошили ва
шу країну, як ознаку спів
чуття, доброзичливості і
дружби до народу Радянсь
кої Росії і міста Одеси. Муні
ципалітет міста Ванкувер
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вважає за честь поріднитися
з містом Одесою".
Після Перемоги в Другій
світовій війні почалася ін
ша — "холодна". Тільки
після її закінчення люди доб
рої волі знову звернулися до
ідеї поріднення. За рік до
створення ВФПГ із пропо
зицією про побратимство
звернулося до Одеси фінське
місто Оулу. У 1957 році під
писані угоди про побратим
ство з британським Ліверпу
лем і італійською Генуєю. У
1958му побраталися з Оде
сою болгарська Варна й угор

ський Сегед. У 60і роки —
югославський Спліт і япон
ська Йокогама, у 70і —
французький Марсель, аме
риканський Балтімор і офі
ційний протокол про побра
тимство підписав Ванкувер,
у 80і — іспанська Валенсія
й індійська Калькутта. Сьо
годні серед 26 споріднених з
Одесою міст — Регенсбург
(Німеччина), Лодзь (Поль
ща), Пірей (Греція), Хайфа
(Ізраїль), Нікозія (Кіпр),
Циндао (Китай), Стамбул
(Туреччина), а також міста
колишнього Союзу, що ста
ли зарубіжжям, — Мінськ,
Кишинів, Єреван.
Погляньте на карту сві
ту — наші побратими є май
же на всіх континентах пла
нети — у Європі, Азії, Афри
ці, Північній Америці. І звер
ніть увагу: більшість з них —
морські міста з великими
портами. Нехай Варна, Кон
станца, Стамбул зв'язані з
Чорним морем, Марсель,
Генуя, Спліт, Валенсія, Алек
сандрія, Тріполі — зі Серед
земним, Балтімор стоїть на

березі Атлантичного океану,
Калькутта — Індійського, а
Йокогама — Тихого, але, як
говорили древні, моря не
роз'єднують, а з'єднують
народи. Наприклад, міста
мипобратимами Києва свого
часу стали Мюнхен, Чикаго,
Бостон, Тулуза, Лейпциг,
Братислава.
Партнерські стосунки
Боярки з містом Пулави
(Польща) започатковані у
2001 році. А у 2008р до ко
горти містпобратимів долу
чилось м. Нєсвіж (Білору
сія). У рамках цих дружніх
стосунків делегації міст від
відують один одного, відбу
вається культурний обмін.
Неодноразово наші боярські
діти побували у Пулавах зі
своїми концертними програ
мами. Вразили своїм висту
пом Аношкінські музики з
Білорусії та шкільний Джаз
бенд із Пулав вже тут, у Бо
ярці. Тепер у Білорусії та
Польщі знають історію міста
Боярка, натомість боярчани
познайомились із багатові
ковою історією, нинішніми
здобутками Пулав та Нєсві
жа. На іншому рівні постій
но відбувається обмін досві
дом управління між органа
ми місцевого самоврядуван
ня містпартнерів, обгово
рюються спільні проблеми.
Такі стосунки зріднили три
народи: боярчан, пулавчан
та нєсвіжан.
Розвиваються молодіжні
стосунки. Так боярські плас
туни чекають вже у травні
пулавських харцерів. Такі
стосунки між молодими
людьми вселяють надію на
те, що започатковане під час
Великої Вітчизняної війни
знайде продовження у бра
танні у майбутньому вчених і
студентів, інженерів і лікарів,
вчителів і юристів, архітекто
рів і художників. А контакти і
ділових людей, які реалізову
ватимуть спільні проекти,
піднесе економічний та куль
турний рівень наших країн.
Недарма говориться: дружба
не знає кордонів.
Наталя Ключник

Акценти

тижня

СМУГАСТОМУ ЖЕЗЛУ
РЕГУЛЮВАЛЬНИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
27 КВІТНЯ ВИПОВНИЛОСЬ 70 РОКІВ
Проте звичний для водіїв
смугастий чорнобілий жезл
не завжди був таким. Почи
наючи з 1922 року регулю
вальники руху використову
вали червоний жезл довжи
ною 49 см, з жовтою рукоят
кою, яку носили у спеціаль
ному шкіряному чохлі.
У 1933р. жезли взагалі
відмінили, адже їх замінили

світлофори, які доповню
вали спеціальні жести
постового міліціонера.
Звичну для більшос
ті чорнобілу "уніфор
му" жезл отримав 27
квітня 1939р., адже
такий смугастий
малюнок більше
привертав увагу
водіїв.

28.04.2009 Експресінформація про порушення водіями
Правил дорожнього руху, що виявлені працівниками
Державтоінспекції від початку 2009 року
Кількість ДТП з постраждалими

8967 (34,5 %)

в яких загинуло

1258 (41,4 %) осіб

травмовано

10866 (34,5 %)

Загальна кількість виявлених порушень ПДР

2244589

(у т.ч. власниками автомобілів престижних марок

483098

Керування транспортними засобами у нетверезому стані

99322

Порушення правил обгону

72136

Порушення правил проїзду перехресть

73836

Порушень швидкісного режиму
Порушення проїзду на заборонний сигнал світлофора
або жест регулювальника
Порушення правил проїзду тротуарами
та пішохідними доріжками

997554
47002
46546

ЛІС ГОРІВ

26 квітня на території
бережанського лісництва
ПереяславХмельницького
лісгоспу горів молодий змі
шаний ліс. Більше 100 га
охопило полум'я. На місці
пригоди працювала опер
група Головного управління
МНС. Гасили насадження
силами і засобами підрозді
лів лісгоспу та МНС. Під час
пожежі було задіяно 19 оди

ниць пожежної та спеціаль
ної техніки та 73 особи, пра
цівників районних підпри
ємств, 9 одиниць техніки та
50 рятівників служби МНС.
Чекали наказу приведені у
готовність гвинтокрили Мі
8 і 2 протипожежних літаки
АН32П Ніжинського Спе
ціального авіаційного заго
ну МНС. Причини пожежі
встановлюються.

З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ
ДО БОЯРКИ
Напередодні травневих
свят з робочим візитом у м.
Боярка завітав голова
Києво Святошинської РДА
Я.Добрянський.
Очільник районної адміні
страції зустрівся із
працівниками ра
йонних служб міс
та, виконкому Бо
ярської міської ра
ди. Із кабінетів ке
рівники вирушили
до парку Перемо
ги, де проходить
р е к о н с т ру к ц і я .
Там обговорювали
проблеми розвитку

міста та шляхи їх вирішення.
Я. Добрянський пообіцяв
всебічну підтримку у вирі
шенні першочергових із них.
Редакція БІ

Боярка І н ф о р м

БІ

На тему

дня

ЗАХИЩАЮЧИ ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ
Тільки факти: За всю історію людства від інфекційних хвороб загинуло значно
більше людей, ніж у всіх війнах, які були на Землі. Імунізація, незважаючи на відносно
незначні витрати, приносить велику користь для здоров'я і благополуччя населення.
Завдяки вакцинації:
— в 1980 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) оголошено про
ліквідацію на всіх континентах натуральної (чорної) віспи, яка віками несла масову
загибель людству; з 1980 року щеплення проти натуральної віспи відмінено в усіх кра
їнах світу;
— в середині 90х років на Американському континенті ліквідовано поліомієліт; в
Україні поліомієліт не реєструється вже 9 років, що дозволило також зменшити кіль
кість планових щеплень дітям;
— введення обов'язкових щеплень проти краснухи в 2003 році забезпечило змен
шення захворюваності населення в нашому районі з 709 випадків в 2002р, до 86 —
в 2003 році, до 16 — в 2008 році;
— експертами ВООЗ підраховано, що завдяки вакцинації в світі вдається запобіг
ти 3 млн. смертей; врятувати від інвалідності більше 750 тис. дітей;
— в розвинутих країнах відсутність щеплень у дитини вважається поганою
турботою батьків про її здоров'я.
Впродовж останніх 2х
років в засобах масової
інформації стало модним
негативно висловлюватись з
приводу проведення щеплень
проти інфекційних захворю
вань, при чому вважають для
себе можливим безвідпові
дально виступати проти іму
нопрофілактики інфекцій
них захворювань особи, які
взагалі дуже далекі від галузі
охорони здоров'я.
Вони не замислюються
про наслідки своїх негатив
них висловлювань щодо про
ведення щеплень мабуть
тому, що не вони рятувати
муть хворих, не вони прово
дитимуть великий комплекс
протиепідемічних заходів,
щоб не допустити епідемії.
Практичні лікарі, інфек
ціоністи, педіатри, епідеміо
логи, терапевти, які працю
ють не один десяток років,
пережили вже наслідок та
ких псевдонаукових публіка
цій, що з'явилися в централь
них газетах
в кінці 80х
років і були причиною масо
вих відмов від щеплень
проти дифтерії. Накопичен
ня значної кількості неімун
них дітей призвело до виник
нення в 1991 — 97 роках
епідемії дифтерії в більшості
республік колишнього Ра
дянського Союзу. В Україні
під час тієї епідемії захворіло
на дифтерію близько 20 тис.
осіб, стали носіями токси
генних форм збудника та

БІ

Допоможіть

були проліковані понад 25
тис. осіб, померло від дифте
рії понад 700 осіб. При
цьому 80% хворих не були
щеплені або щеплені з пору
шенням оптимальної схеми
імунізації .
І тільки завдяки введенню
в 1995 році обов'язкової пла
нової імунізації проти дифте
рії дітей та дорослих, під час
якої були щеплені мільйони
людей, епідемічне розповсюд
ження дифтерії призупинило
ся лише 1998 року.
Люди бачили велику
небезпеку, яку несе ця хво
роба: відмовлялись від щеп
лень одиниці. Тоді навіть не
вистачало протидифтерій
них препаратів, щоб щепити
всіх підлеглих і бажаючих.
Хто був покараний за ту
антипропаганду, внаслідок
якої загинули тисячі людей?
На сьогодні ситуація значно
серйозніша: за 10 років змі
нилася психологія молодих
батьків, які більше вірять
негативній інформації, не
цікавлячись її достовірністю,
не аналізують навіть най
простіший факт: може самі
теперішні батьки вижили і
не стали інвалідами завдяки
щепленням, які отримали в
дитинстві.
Погіршення
екології,
значне збільшення розумово
го навантаження дітей, під
літків (до речі — не завжди
обґрунтоване), ненормоване
захоплення комп'ютером,

недоброякісні продукти хар
чування, поширення нарко
манії, масове паління, гіпо
динамія — саме це шкодить
здоров'ю людини і, в першу
чергу, здоров'ю дітей. Ніхто з
супротивників імунопрофі
лактики не бере до уваги, яку
алергізацію людського орга
нізму викликають гельмінто

зи, лямбліоз та інші хвороби,
що поширені серед населен
ня. Вони в усіх бідах — хво
робах, звинувачують щеп
лення або туберкулінодіагно
стику. Абсурд!
Ці "доброзичливці" зак
ликають людей відмовляти
ся від щеплень, доводячи,
що краще набути імунітет
природнім шляхом, тобто
перехворіти. А чи кращий
такий вихід? Відомо, що
збудник дифтерії виділяє
дуже сильний токсин, який
уражає нервову систему,
серце, нирки. Тільки своє
часне (впродовж 13 діб від
моменту
захворювання)

введення протидифтерійної
сироватки, яка містить ан
титоксини, може врятувати
не щеплену людину від заги
белі. В протидифтерійних
препаратах, які використо
вують для вакцинопрофі
лактики дифтерії, міститься
тільки ослаблений дифтерій
ний токсин (анатоксин).
Який зумовлює утворення в
організмі людини власних
антитоксинів. Щеплена лю
дина може захворіти, але пе
ребіг хвороби у неї легкий,
без ускладнення.
Наш досвід свідчить, що
понад 99% ( з 15080 осіб),
щеплених в лікувальнопро
філактичних установах ра
йону в 2008 році, не мають
будьяких реакцій після вак
цинації проти дифтерії, у
0,96% дітей були незначні
реакції на щеплення у вигля
ді почервоніння місця ін'єк
ції, набряклості, невеликого
підвищення температури. Ці
симптоми швидко зникли.
Лише у 8 дітей (0,05%)
була сильна температурна
реакція (до 3940 град.С).
Післявакцинальних уск
ладнень під час щеплень
проти дифтерії, правця та
інших інфекцій комбіновани
ми препаратами в районі не
реєструвалось взагалі. Будь
яке щеплення в сотні разів
безпечніше, ніж інфекція, від
якої воно захищає. Ось і
порівняйте, шановні батьки,
які поквапились відмовитись
від щеплень своїм дітям, як
краще захистити дитину від
тяжкої інфекційної хвороби:
щепити її, чи чекати поки
вона перехворіє?
При цьому виборі треба
врахувати, що та ж дифте
рія у не щеплених дає 20%
летальності і стільки ж хво
рих стають інвалідами.
Разом з тим, у перехворіло
го не формується довічний
імунітет.
При зараженні вірусами
поліомієліту у не щеплених є
великий шанс перенести
паралітичну форму і на все
життя залишитись інвалідом.
Кір у не щеплених має

тяжкий перебіг, нерідко
ускладнюється енцефалітом,
пневмонією, сліпотою.
Збудники цих хвороб пе
редаються через повітря і за
разитись можна в будьяко
му місці загального користу
вання. Лікування цих хвороб
тривале і дорого коштує.
Треба зробити свій вибір і
дорослим, які не щеплені
проти дифтерії і правця про
тягом 10 останніх років.
Саме в зимововесняний
період, коли організм люди
ни ослаблений, виникають
спалахи дифтерії. Крім того,
попереду робота на приса
дибних ділянках. Пам'ятай
те, що збудник правця у
вигляді спор десятки років
живе у ґрунті, і будьяка
травма може призвести до
зараження і захворювання
на правець. Щеплення АДП
м анатоксином захистить
Вас від захворювання.
Згідно діючих Законів
України, захист себе і влас
них дітей від інфекційних
хвороб — не тільки право,
але й обов'язок кожної
людини.
Відсутність щеплень є
причиною заборони виїзду
громадян в більшість країн
світу, оформлення дітей в
організовані дитячі колекти
ви, а також може призвести
до відсторонення від певних
видів робіт, виконання яких
пов'язане з високим ризиком
зараження інфекційними
хворобами.
Обов'язковість щеплень
узаконене державою.
Шановні читачі! Сподіва
юсь на Ваше розуміння даної
проблеми! Проаналізуйте
ситуацію і ухваліть рішення,
завдяки якому Ваша дитина
виросте здоровою! Ви дали
своєму малюку життя, тож
не віднімайте в нього право
бути здоровим! Захист за
допомогою щеплень вбереже
від страшних інфекційних
хвороб!
Зав. епідвідділом
КиєвоСвятошинської
рай СЕС Тараканова В.І.

дитині!

Шановні
боярчани!
Вашої допомоги потребує
неповнолітній Левченко Роман,
1992 р.н, проживає за адресою: м.
Боярка, вул. Полярна, 10, кв.37.
Роман навчається у 10 класі
ЗОШ № 3.

23 лютого 2009 року фахівця
ми Інституту ендокринології та
обміну речовин ім. В.П. Коміса
ренка АМН України (м. Київ)
хлопцеві встановлено діагноз —
часткова соматотропна недостат
ність (припинення росту). На
сьогодні його зріст складає 140
см., вага — 36 кг. Рекомендації
лікарів — термінове застосування
гормонів росту, що допоможуть

Боярка І н ф о р м

подолати зазначене захворюван
ня. Ліки потрібні вже сьогодні!
Вартість лікування складає
близько 36 000 грн., що є "непід
йомною" сумою для матері, яка
працює в лікарні та виховує хлоп
ця сама.
Тому Боярська міська рада,
виконавчий комітет, Молодіжна
рада м. Боярка звертається до усіх
небайдужих жителів міста з про

ханням надати посильну допомогу
та дати шанс Роману для відно
влення нормального життя.
Кошти
можна
перера
хувати за наступними реквізи
тами:
Левченко Людмилі Євгенівні
на о/р 27487, код 02760904, р/р
37397004, МФО 320069 (безпо
воротна матеріальна допомога на
лікування Левченка Романа).
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Податкова

інформує

ПРО ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У 2009 РОЦІ
Державна
податкова
інспекція у КиєвоСвято
шинському районі інформує
про особливості адміністру
вання у 2009 році збору за
забруднення навколишнього
природного середовища.
Порядком встановлення
нормативів збору за забруд
нення навколишнього при
родного середовища і стяг
нення цього збору, затвер
дженим постановою Кабінету
Міністрів України від 1 берез
ня 1999 року № 303, із зміна
ми і доповненнями, далі —
Порядок № 303, встановлено
нормативи збору за забруд
нення навколишнього при
родного середовища, а також
деталізовано норми щодо
об'єктів обчислення збором,
порядку подання платниками
податкових розрахунків та
сплати збору за забруднення
навколишнього природного
середовища.

БІ

Юридична

Згідно з Порядком № 303
платники збору при обчис
ленні податкових зобов'я
зань зі збору мають застосо
вувати механізм індексації
нормативів збору шляхом
добутку значень проіндексо
ваних нормативів збору у
попередньому році на коефі
цієнт індексу споживчих цін
(індекс інфляції) за попе
редній рік.
Норма відносно визначен
ня значень проіндексованих
нормативів збору у 2007 році
залишається
незмінною
(лист ДПА України від
17.01.07р.
№620/7/15
0817), а саме ці нормативи
обчислюються шляхом добут
ку базових нормативів збору,
затверджених додатком 1 до
Порядку №303 (з урахуван
ням коефіцієнту 2,373), та
коефіцієнту індексу спожив
чих цін (індексу інфляції) за
2006 рік — 1,116.

Разом з цим, із запровад
женням з 1 січня 2008 року
нового механізму індексації
нормативів збору надавалися
роз'яснення з питання визна
чення значень проіндексова
них нормативів збору у 2008
році, які залишаються чинни
ми (листи ДПА України від
28.01.08 №1425/7/150817
та від 09.04.08р. №7377/
7/150817), а саме, почи
наючи з 2008 року для визна
чення проіндексованих нор
мативів збору у поточному
році застосовуються значення
проіндексованих нормативів
збору у попередньому році, а
не базових нормативів збору,
як це було раніше. Значення
проіндексованих нормативів
збору у 2007 році індексують
ся на коефіцієнт індексу спо
живчих цін (індекс інфляції)
за 2007 рік — 1,166 для виз
начення
проіндексованих
нормативів збору у 2008 році.

Згідно з інформацією, яка
розміщена на вебсайті Дер
жавного комітету статистики
України (www.ukrstat.gov.
ua), величина індексу спо
живчих цін (індексу інфля
ції) у 2008 році (грудень до
грудня попереднього року)
становить 122,3 відсотка.
У зв'язку з цим, при обчи
сленні податкових зобов'я
зань зі збору за квартал,
півріччя, дев'ять місяців і
2009 рік платники збору
мають застосовувати меха
нізм індексації нормативів
збору, як у 2008 році, зокре
ма, значення проіндексова
них нормативів збору у 2008
році індексуються на кое
фіцієнт індексу споживчих
цін (індекс інфляції) за
2008 рік — 1,223 для визна
чення проіндексованих нор
мативів збору у 2009 році.
Щодо граничних термінів
подання податкового розра

ЯК ВИПЛАЧУВАТИ КРЕДИТ ЗА КУРСОМ 5,05
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Виключення визначають
652 статтею Цивільного
кодексу України, що перед
бачає можливість зміни чи
дострокового
розірвання
договору з істотними змінами
обставин договору, тобто,
якщо обставини змінилися
настільки, що, якби сторони
могли це передбачити, вони
не укладали б договір або
укладали б його на інших
умовах. Частина 2 статті 652
Цивільного кодексу України
встановлює, що, якщо сторо
ни не досягли згоди щодо
приведення договору у відпо
відність з обставинами, які
істотно змінились, або щодо
його розірвання, договір
може бути розірваний, а з
підстав, встановлених части
ною четвертою цієї статті, —
змінений за рішенням суду та
вимогою заінтересованої сто
рони, за наявності одночасно
таких умов:
1) в момент укладання
договору сторони виходили з
того, що така зміна обставин
не настане;
2) зміна
обставин
зумовлена
причинами,
які заінтере
сована сторо
на не могла
усунути після
їх виникнен
ня при всій
турботливості
та обачності,

Керівник відділу масово
роз'яснювальної роботи
та звернень громадян
Ломака Г.О.

БІ

консультація

У зв'язку з різким підви
щенням курсу валюти багато
хто з наших співвітчизників
"беруться за голову" і не зна
ють чим виплачувати валют
ні кредити. Тим часом банки
валютні ризики намагають
ся перекладати на плечі зви
чайних споживачів. Вия
вляється, не завжди такі дії
правомірні, як захисти себе
від свавілля банківських
установ пояснює Здрок
В.В., директор юридичної
компанії
ТОВ
"НВП
"ГЕФЕСТ".
Згідно частини 1 статті
651 Цивільного кодексу
України, зміна договору допу
скається лише за згодою сто
рін, якщо інше не встановле
но договором чи законом.
Згідно частини 1 статті
188 Господарського кодексу
України, зміна та розірвання
господарських договорів в
односторонньому порядку не
допускається, якщо інше не
передбачено законом або
договором.

хунку збору, то за I квартал
2009 року є 12 травня 2009
року, а граничним терміном
сплати збору — 20 травня
2009 року; за півріччя ц.р.,
відповідно, 10 серпня 2009
року та 19 серпня 2009 року;
за 9 місяців — 9 листопада
2009 року та 19 листопада
2009 року; за 2009 рік — 9
лютого 2010 року та 19 люто
го 2010 року.

які від неї вимагалися;
3) виконання договору
порушило б співвідношення
майнових інтересів сторін і
позбавило б заінтересовану
сторону того, на що вона
розраховувала при укладен
ні договору;
4) з суті договору чи зви
чаїв ділового обороту не
випливає, що ризик зміни
обставин несе зацікавлена
сторона.
Згідно даних норм зако
нів можемо визначити, що
різке підвищення курсу іно
земної валюти можна визна
чити як істотну зміну обста
вин валютного кредитного
договору, оскільки:
— в момент укладання
договору позичальник вихо
див з того, що зміна співвід
ношення національної валю
ти з іноземною валютою не
настане, а якщо б останній
міг передбачити таку зміну,
то він би не став укладати
договір на таких умовах і в
іноземній валюті, а укладав
його в націо
нальній валю
ті або взагалі
не укладав би;
— при
чини падіння
курсу націо
н а л ь н о ї
валюти
не
можуть бути
усунені пози
чальником
при всій його

дбайливості і обачності,
оскільки дані причини не
залежать від волі позичаль
ника, а пов'язані з об'єктив
ними змінами ситуації на
валютному ринку;
— подальше виконання
договору в умовах падіння
курсу національної валюти
по відношенню до іноземної
валюти кредиту призведе до
явного порушення співвід
ношення майнових інтересів
сторін і позбавить позичаль
ника того, на що він роз
раховував при укладанні
договору.
Таким чином, ситуацію,
що утворилася на валютно
му ринку, можна розглядати
як істотну зміну обставин, а
це дає право виплачувати
кредит по курсу, що діяв на
момент укладання договору.
Інформація надана ТОВ
"НВП "Гефест". За додатко
вою інформацією і роз'яз
ненням Ви можете зверну
тися за телефонами: 8(044)
2464351; 2352984.

Повідомлення

27 квітня 2009 р.
КиєвоСвятошинська
районна державна адміні
страція направила лист
за №07261591 до вико
навчого комітету Боярсь
кої міської ради, адресова
ний керівникам підпри
ємств торгівлі.
Про можливість
постачання цукру із
Держрезерву
Доводимо по відома, що
за інформацією Міністер
ства економіки України у
зв'язку з підвищенням цін
на цукор, Кабінет Мініст
рів України розпочинає
його реалізацію підприєм
ствам роздрібної торгівлі з
Держкомрезерву.
Орієнтована ціна цьо
го цукру становитиме
3,5 грн/кг, мінімальна пар
тія — 5 тонн, форма розра
хунку — передоплата.
Для підписання догово
рів поставки цукру зверта
тися до Держкомрезерву за
тел.: 2356018,
2353050.
У випадку підписання
договору на постачання
цукру з Держкомрезерву,
прошу щопонеділка інфор
мувати управління еконо
міки адміністрації про
обсяги викупленого цукру
за факсом 4247513.
В.о. голови
адміністрації
О.С. Лук'янчук
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Управління ветери
нарної медицини в Києво
Святошинському районі
надіслало Боярській місь
кій раді Припис № 58 від
30 березня 2009 року щодо
ідентифікації товарних
свиней
в
особистих
селянських
господар
ствах.
Управління ветеринарної
медицини в КСвятошинсь
кому районі доводить до
Вашого відома, що згідно
листа Міністерства аграрної
політики
України
від
24.01.09р.
№ 37142
12/969 з 1 квітня 2009 року
держветслужбою району не
будуть видаватись супровідні

БІ

Культурне

ветеринарні документи на не
ідентифікованих свиней, які
утримуються в особистих
селянських господарствах
для подальшого їх перемі
щення чи забою.
Просимо Вас проінфор
мувати та провести роз'яс
нювальну роботу серед насе
лення Вашого адміністра
тивного підпорядкування.
Лист Міністерства аграр
ної політики України —
додається.
Щодо
ідентифікації
товарних свиней в особис
тих селянських господар
ствах
У зв'язку з введенням з 1
січня 2009 року заборони на
переміщення з господарства
в господарство та забій на
м'ясо товарних свиней, не

Актова зала районної
класичної гімназії, яка 24
квітня гостинно відчинила
двері для святкування 40
річниці музичної школи,
виявилася замалою. Та це й
не дивно, коли дізнаєшся,
що навчається у Боярській
дитячій школі мистецтв 540
учнів. "Музика надихає
увесь світ і надає душі кри
ла" — такого висновку дій
шов Платон, і в цьому мали
змогу пересвідчитися ті,
кому таки пощастило знай
ти місце у переповненій залі
гімназії того дня.
Участь у святковому кон
церті взяли і учні і виклада
чі музичної школи, а також
хореографічний ансамбль
"Віночок" під керівництвом
О. Литвиненко і дует ходулі
стів "Гонзашоу". Програма
була
настільки
насиченою та різ
номанітною, що за
власними емоція
ми було не встигну
ти. Та, мабуть, так
і має бути. Адже
музика повинна
висікати вогонь з
душі людської…

ної відомості переміщення
свиней у 4х примірниках. У
разі проведення ідентифіка
ції дорослої тварини, влас
ник такої тварини повинен
забезпечити її фіксацію.
Переміщення свиней з осо
бистих селянських госпо
дарств здійснюється у поряд
ку, визначеному розділом 7
Положення про ідентифіка
цію і реєстрацію свиней, яке
затверджене наказом Міна
грополітики України від 31
грудня 2004 року № 497.
Забезпечення агентів з іден
тифікації вушними бирками
та бланками відомостей
переміщення свиней здій
снюється державним підпри
ємством "Агентство з іденти
фікації і реєстрації тварин".
З метою більш повної
поінформованості населен

ня, п.5 наказу Мінагрополі
тики України від 31 грудня
2004 року № 497 в частині
обов'язковості ідентифікації і
реєстрації свиней, які утри
муються в особистих селянсь
ких господарствах, при їх
переміщенні та забої, вступає
в дію з 1 квітня 2009 року.
Міністр
Ю.Ф. Мельник

НАРОДНІ РЕМЕСЛА ЖИВІ І БУДУТЬ ЖИТИ

життя

МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ — 40
Життя коротке, мистец
тво — вічне. І бажаючих
долучитись до "вічного і
прекрасного" у нашому
чудовому місті, виявляєть
ся, немало. Настільки нема
ло, що саме час велику кон
цертну залу будувати.

ідентифікованих у встано
вленому порядку, та відсут
ністю у власників тварин —
фізичних осіб, пристроїв для
проведення ідентифікації
свиней шляхом нанесення
татуювання, як це передба
чено діючими нормативно
правовими документами,
ідентифікацію свиней у осо
бистих селянських господар
ствах проводити у такому
порядку.
Власник тварини зверта
ється до агента з ідентифіка
ції тварин державного під
приємства "Агентство з іден
тифікації і реєстрації тва
рин", який ідентифікує тва
рину шляхом прикріплення
вушної бирки з індивідуаль
ним ідентифікаційним номе
ром та одночасною видачею
власнику тварини заповне

На сцені — хор молод
ших класів (керівник В.
Демянишина). Голоси —
немов дзвіночки, а самі — як
сонячні зайчики, за якими
душа стрибає у власне
дитинство… Аж ось вже
фольклорний
ансамбль
"Варенички" знайо
мими на генетичному
рівні мелодіями доз
волив тобі торкнутися
неповторної атмосфе
ри українського побу
ту. Коли бачиш
наших дівчат в народ
ному вбранні, розумі
єш, чому їх завжди
порівнювали з квіта
ми. А на згадку приходить
прислів'я: "Одна брова —
варта вола, другій брові —
ціни нема"! Та ці найкращі в
світі красуні ще й співають, і
на яких тільки музичних
інструментах не грають! Та й
парубки не відстають! Нам
пощастило почути ансамбль
домристів, скрипалів, бая
ністів, бандуристів, віолон
челістів та дует флейтистів і
гітаристів, а також оркестр
народних інструментів. Усі ці
дивовижні таланти, які є
гордістю Боярки, розквітли
завдяки зусиллям творчого
колективу викладачів музич
ної школи. Бачити успіх і
майстерність учнів — найви
ща оцінка багаторічної праці
вчителя.
Ганна Бєлобородова

З 13 по 30 квітня 2009
року в КиєвоСвятошинсь
кому районному центрі
творчості молоді "Оберіг"
проходила районна вистав
каконкурс народних реме
сел "Скарби рідного краю".
У конкурсі взяли участь
понад 160 учасників з 20
навчальних закладів нашого
району. Виставкові зали
вмістили 420 дитячих робіт
в таких номінаціях: художнє
різьблення по дереву, гон
чарство та художня керамі
ка, витинання, м’яка іграш
ка, соломка, ліплення, пет
риківський та декоративний
розписи, писанкарство, ко

лаж, оригамі, народна ляль
ка та робота з природного
матеріалу. Головою журі був
запрошений Цепляєв Воло
димир Григорович — худож
ник, скульптор, майстер по
дереву. Допомагали йому
Баламанджі Валентина Фе
дорівна — художниця, вик
ладач образотворчого мис
тецтва та Машковська Та
мара Володимирівна — сту
дентка IV курсу Київського
Університету декоративно
прикладного мистецтва і
дизайну ім. І.Бойчука.
Дуже багато цікавих
робіт було представлено в
номінації "М’яка іграшка".
Можна з упевненістю сказа
ти : в магазинах таких ігра
шок немає. Яскраві образи,
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смішні личка, кожне
з яких має настрій та
характер. Не менше
достойних робіт було і
серед тістопластики.
Виявляється навіть зі
звичайного солоного
тіста можна створю
вати справжні шедев
ри! Цього року дуже
порадували вихован
ці студії "М’яка
іграшка" (КСР ЦТМ
"Оберіг"). Її керів
ник, Ільїна Лариса
Володимирівна, цього року
взялася за зовсім нову техні
ку — авторська лялька з
паперклею та текстилю, яку
освоїла на приватних кур
сах. Мініатюрні личка,
ручки, зачіски, стилізовані
костюмчики та аксесуари,
словом, ці ляльки — безцін
ні. Студія "Намистинка"
(ЦТМ "Оберіг" на базі Крю
ківщинської ЗОШ ІІІІ ст.)
прикрасила виставку народ
ними ляльками та просто
неперевершеними писанка
ми. Треба віддати належне
керівнику цієї студії Білій
Людмилі Василівні, яка під
час занять виховує у дітей
повагу та любов до тради
ційного мистецтва свого
народу.
Ще цього року було бага
то досить сильних робіт в
номінації "петриківський
розпис". Найбільша кіль
кість — від вихованців зраз
кової студії образотворчого
мистецтва "Звичайне диво",
керівник Тетяна Іванівна
Поліщук (ЦТМ "Оберіг").
Вихованка цієї студії Полі
щук Анна отримала гран
прі, тому що її роботи — це
роботи пензля професійного
художника. До речі, Аня
вже готує свою персональну
виставку.
Зважаючи на велику
кількість номінацій, пере
можцями стало дуже багато

дітей. Володарями дипломів
першого ступеня в різних
номінаціях та вікових кате
горіях стали: Грущук Юлія
(ЦТМ "Оберіг"), Форсюк
Дарина (КСРКГ), Крачков
ський Владислав (Дмитрів
ська ЗОШ ІІІІ ст.), Ляшок
Анастасія, Мацвейко Юлія,
Зиріна Олександра, Черед
ниченко Катерина (ВЦТДЮ
на базі Петропавлівсько
Борщагівської ЗОШ ІІІІ
ст.), Сірош Марія, Сірош
Аня (ВЦТДЮ), Юхновська
Катерина, Шульженко Аня,
Січевська Таня, Шульженко
Ірина, Шелковська Анаста
сія, Присяжнюк Оксана,
Щербак Анастасія, Князік
Павло, Шелудько Анастасія
(ЦТМ "Оберіг"), Меньши
кова Наталя (Софіївсько
Борщагівська ЗОШ ІІІІ
ст.), Красильникова Ана
стасія (Хотівський НВК),
Чарторийська Катерина,
Кондратьєва Ірина (ЦТМ
"Оберіг" на базі Крюків
щинської ЗОШ ІІІІ ст.),
Мельниченко
Тимофій,
Хитрун Михайло, Кравчен
ко Аліна (Новосілківська
ЗОШ ІІІІ ст.).
Хочеться привітати всіх
дітей з їхніми перемогами та
побажати нових творчих
досягнень, адже нема межі
вдосконаленню.
Тетяна Скочко
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Оголошення

Реклама

02.05
СБ

03.05
НД

04.05
ПН

05.05
ВТ

06.05
СР

07.05
ЧТ

08.05
ПТ

09.05
СБ

Температура вдень°C

+15°

+21°

+20°

+23°

+21°

+15°

+17°

+21°

Температура вночі°C

+9°

+11°

+14°

+8°

+10°

+9°

+6°

+2°

Тиск

748

752

749

745

746

745

747

747

Вологість %

68

56

59

58

59

66

56

54

Хмарність
Опади

Вітер м/с
Комфорт °C

6
12

3
14

3
17

3
14

5
14

6
11

5

7
9

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:
80979347292
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12 травня 2009 р. в
актовій залі БСШ № 5 о
17.00 пройдуть громадські
слухання щодо затвер
дження
Генерального
плану м. Боярка.

СПД Прокиш
Ремонт пральних машинавтомат
Ваша пральна машина зламалась?
Вам не подобається якість прання
і машина погано полоще білизну?
Всі ці проблеми вирішуються
швидко і з повною відповідальністю.
Телефонуйте:
80972049599;
80979787533

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
Від щирого серця вітаємо зі святом 1 Травня.
Це свято молодого і дзвінкого травня, свято весни, єднання
й миру.
Зичимо вам щастя, здоров'я, весняного тепла. Натхнення,
творчої праці, всесильної любові до життя.
Хай першотравневі свята принесуть вам і вашим близьким
радість та задоволення. Хай панує мир, злагода та добробут у
ваших оселях.
Депутат Боярської міської
ради, голова фракції “Наша
Україна” Ніна Харчук

Голова районного товариства
у справах захисту прав споживачів
Олександр Борецький

Голова КСвятошинської районної
організації “Союз Лівих Сил”
Евген Данченко

Голова Боярської
організації ППУ
Ю. І. Єдаков

Боярська міська організація
Партії регіонів та фракція
партії в Боярській міській раді

Депутат Боярської
міської ради
О. В. Боднюк

В м. Боярка по вулиці
50 років Жовтня, 63 від
крився центр раннього
розвитку дитини "Умка".
Проводиться набір дітей
віком від 11 місяців до 3х
років у групи "Разом з
мамою".
Довідки за телефоном:
880978840805843

Помісна християнська церква
"Спасіння" в м. Боярка запрошує
Вас на богослужіння, які прохо
дять щовівторка в кінотеатрі
"Космос" о 18.45.
Будемо раді разом з Вами про
славляти нашого Господа!
Пропонуємо роботу доглядальниці за хворим (хворий
після інсульту, пересувається самостійно). Робота у приват
ному будинку в селі Забір'я. Часткова зайнятість. Бажано
мати досвід роботи медсестрою або санітаркою. Оплата
договірна.
Телефон: 880978512802805. Віталій
ДОПОМІЖНИЙ
ЗАРОБІТО К
“Савана Пицца” терміново
потрібні працівники:
• кухар;
• бармени;
• офіціанти;
• прибиральниця

Соціалістична партія
України, Києво8
Святошинська організація

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко"
Боярської міської ради та члени бюро Боярської
первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

Центр "Умка"

Вітаємо Тахтарбаєва
Анатолія Карімовича
з Днем народження!
Хай барвистим цвітом
шлях життя рясніє, cпов$
няться найкращі заповітні
мрії.

Звертатися
за
телефонами:
80673182367; 80673182367.
Розмір з/п визначатиметься
після співбесіди.
Газета Боярської міської ради
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Верстка
Ольга Ніжегородцева

ДО УВАГИ БОЯРЧАН
Т А Ж И Т Е Л І В РА Й О Н У !
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
ноаналітичний тижневик "На Боярській хвилі".

Інформаційне агентство
“Боярка8Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ
Працює офіційний
webпортал Боярської
міської ради.
Свої запитання та побажання до
Боярського міського голови
Т. Добрівського ви можете
залишити на форумі порталу
за адресою:

WWW.BOYARKAINFORM.COM
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