
№ 19 (110)

У Асамблеї ділових кіл України

вшанували ветеранів війни

На крилах

натхнення

стор. 10 Впевнений

політ "Ікара"

стор. 2

ЗЗЗЗ     ДДДД нннн ееее мммм     ВВВВ ееее лллл ииии кккк оооо їїїї     ПППП ееее рррр ееее мммм оооо гггг ииии !!!!

9 травня 2009 року

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

стор. 11

ДДДДООООРРРРООООГГГГІІІІ     ВВВВЕЕЕЕТТТТЕЕЕЕРРРРААААННННИИИИ!!!!

Сердечно вітаємо вас із всена�

родним святом — Днем Перемоги!

Цей вікопомний день уособлює

героїзм, силу духу, ратну працю й

вічну скорботу за мільйонами

нерозквітлих українських доль,

нездійсненних мрій і задумів. Для

нас, нащадків солдатів Великої

Перемоги, найвищою життєвою

істиною є вірність їхній справі,

довічна синівська шана і повага.

Наш земний уклін усім, хто виніс

роки окупації та пекло концтабо�

рів, хто піднімав з руїн і відро�

джував рідний край.

У цей славний день ми знову

повертаємося до незабутнього

травня 1945 року, аби з глибокою

повагою згадати тих, хто виборов

нашу свободу у страшному поєдин�

ку з фашистськими загарбниками.

Свята пам'ять про Велику Віт�

чизняну війну залишається з

нами як високий зразок мужно�

сті, сили духу, самопожертви,

тяжкої ратної праці, а водночас

вічної скорботи за тими, хто від�

дав життя за свободу Вітчизни. 

Цього дня ми схиляємося у

доземному поклоні перед нині

живими, усіма тими, хто проніс

через лихоліття війни любов до

Батьківщини і бажання бачити її

заможною та квітучою. Це

вашим потом та кров'ю щедро

зрошена наша батьківська земля,

як у роки воєнного лихоліття, так

і у важкі дні відбудови народного

господарства.

Щиро бажаємо вам, дорогі

ветерани, міцного здоров'я, чудо�

вого настрою в цей святий і сум�

ний для всіх нас день. Хай не

болять Ваші рани, хай щастя і

радість не переводяться у Ваших

оселях. Пишаємося тим, що ви

зробили для Перемоги.

Зі святом вас, із Днем Пере�

моги!

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік
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Перемоги
До ДняБІ

ВОНИ ЗАХИЩАЛИ БАТЬКІВЩИНУ

— Сьогодні ми зустрілися
з нагоди святкування 64�ї
річниці Перемоги над
фашистськими загарбника�
ми. В цій залі зібралися
ветерани, молодь, рідні й
близькі загиблих — всі ті,
кого торкнулася та страшна

війна 1941�1945 років.
Йдуть роки, та ми пам'ята�
ємо тих, хто захищав Віт�
чизну, заплативши за нашу
Перемогу найвищу ціну...

Саме такими словами
розпочав свій виступ місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський. Та підготовка до свя�
та — не лише в словах, в по�
дяках, в преміях та матері�
альних допомогах... Вперше
за 64 післявоєнних роки іні�
ціативою наших ветеранів,
за сприяння Боярського
міськвиконкому та силами
інформаційного агентства
"Боярка�інформ" було
видано книгу "Вони захища�
ли Батьківщину". Живу
книгу. Тому що складена
вона зі спогадів боярчан�
фронтовиків... Саме з пре�
зентації цієї книги й розпо�
чалися урочистості.

Вітаючи своїх бойових
товаришів зі святом, голова
ради ветеранів�інвалідів Ну�
рищенко Володимир Андрі�

йович відзначив, що в цій
книзі практично є спогади
лише інвалідів війни. "Ми до�
повнимо її спогадами ветера�
нів війни і випустимо одну
велику книгу памяті!" —
поділився Володимир Андрі�
йович однією зі своїх мрій...

Привітання від голови
ради ветеранів Бориса Арте�
мовича Грецького, директо�
ра Боярської ЗОШ №1
Катерини Мелашенко, По�

дяки від міського голови... І
соло від земляка�боярчани�
на, "дитини війни" Володи�
мира Андрійовича Башлов�
ки, який своїми піснями
допомагав пораненим в гос�
піталі в далекому Грозному
швидше стати до строю. А
було тоді хлопчині всього 6
років... 

А потім — чудовий кон�

церт за участю ансамблю
юних бандуристів, учнів
Боярської школи мистецтв
та ЗОШ №1 й вихованців
літературно�мистецької сту�
дії художнього слова Будин�
ку культури м. Боярка
(керівник — Ірина Сєчко�
ва). Саме вихованці пані
Ірини роздали всім присут�
нім тексти пісень часів
Великої Вітчизняної, і тому
попурі із воєнних пісень зву�
чало не лише зі сцени — зву�
чало в залі і в кожному
серці... Та все ж таки, як не
старалися юні, а справж�
ньою окрасою концерту став
виступ народного хору вете�
ранів війни та праці "Надія"
(керівник — Любов Рачин�
ська, акомпаніатор — Вік�
тор Кучер) та Народного
фольклорного ансамблю Та�
расівського Будинку культу�
ри "Горлиця". І розгладжу�
вались усміхом зморшки
пам’яті, коли звучали в залі

народні пісні... І гімном всім
героям потужно гриміла в
залі пісня "Ветерани"... 

Низький уклін і щире вам
спасибі за дощ ясний і золоті
поля. Ми повинні згадувати
своїх героїв не лише на
свято... Ми повинні пам'ята�
ти і турбуватися про них
кожного місяця, кожного
дня... Та все ж таки з�поміж
усіх є день особливий. Тому
ми чекаємо на вас, дорогі
ветерани, 9 травня у парку
Перемоги — місці пам’яті
прийдешніх поколінь героїз�
му минулого. Саме до них,
до нащадків, були звернені
заключні слова цього суво�
рого бойового свята: "Та
честь дідів не затопчіть під
ноги! Щоб ваші діти вас не
прокляли..."

Радислав Кокодзей

Однією з особли�
востей відзначення черго�
вої річниці Перемоги року
2009 стало те, що уро�
чистості до цієї світлої
дати розпочалися в істо�
ричній частині нашого
міста. Саме тут, у
Будинку культури, бояр�
чани вшанували своїх
захисників — переможців

тієї страшної війни.

У АСАМБЛЕЇ ДІЛОВИХ КІЛ

УКРАЇНИ ВШАНУВАЛИ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Авторитетна міжнародна
громадська організація —
Асамблея ділових кіл Украї�
ни, запросила боярчан для
вручення їм спеціально виго�
товленої ювілейної медалі до
святкування річниці Пере�
моги у Великій Вітчизняній
війні — "За победу".

Нагороду отримали:
інвалід війни І групи Ван�
совський Павло Іванович,
Нурищенко Володимир
Андрійович — голова Бояр�
ської міської організації
інвалідів війни і Збройних
Сил, Грецький Борис Арте�
мович — голова Боярської
міської організації ветеранів
війни, праці та Збройних

Сил України, Пастовенсь�
кий Анатолій Володимиро�
вич — голова Києво�Свято�
шинської ради ветеранів
війни, праці та Збройних
Сил України. Ці люди і сьо�
годні активно займаються
громадськими справами
міста Боярка та Києво�Свя�
тошинського району.

Почесні гості з Боярки
взяли особисту участь у
церемонії нагородження
номінантів найвищих мир�
них нагород, які були вруче�
ні від Асамблеї ділових кіл
України. З їхніх рук нагоро�
ди за високі досягнення в
галузі розбудови нашої Віт�
чизни отримали найкращі
представники науки, куль�
тури та підприємництва, які
прибули з усіх куточків
України.

Зі святом, шановні вете�
рани.

Віталій Ключник

28 квітня 2009 у
резиденції Президента
України м. Київ до Дня
Перемоги вшанували жи�
телів Боярки — ветеранів
війни, праці та Збройних

Сил.

Хочу висловити щиру
подяку Боярському місько�
му голові Тарасу Григорови�
чу Добрівському та директо�
ру КП "Інформаційне агент�

ство "Боярка�Інформ" Цуш�
ку Івану Івановичу за видан�
ня книги "Вони захищали
Батьківщину".

Ця книга дуже цінна для
нас, ветеранів Великої Віт�
чизняної. Ідею її написання
та видання ми плекали
давно. І ось нарешті книгу
ми тримаємо в руках.
Важко передати почуття,

що охоплюють нас, ветера�
нів�інвалідів. Адже книга
для нас як довгоочікувані
"ліки", це пам'ять, що зали�
шиться нащадкам після нас.

Вона буде переходити з по�
коління в покоління як
реліквія. 

Низький уклін всім, хто
причетний до створення і
друку цієї книги.

Голова Боярської органі�

зації інвалідів війни та

Збройних Сил

В.А. Нурищенко

ПОДЯКА ЗА КНИГУ
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З АРХІВІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ
Розпочавши другу Світо�

ву війну, німецькі загарбни�
ки окупували 11 європейсь�
ких держав. 22 червня 1941
року вони вторглись на тери�
торію СРСР. Вже з перших
днів війни сотні тисяч комсо�
мольців добровільно вступи�
ли до лав Радянської Армії:
97 тисяч комсомольців з
Донеччини, 86 — з Харків�
щини, 73 тисячі — з Одещи�
ни, 40 тисяч — з Києва.

До листопада 1941 року
фашисти захопили усю
територію України, яку
почали нещадно грабувати,
а також вивозити в Німеч�
чину на примусові роботи
молодь. Одразу ж окупанти
встановили на окупованій
території кривавий режим,

побудувавши 250 таборів і
33 так званих "фабрики
смерті". За увесь період оку�
пації було знищено 5,3 млн.
людей, більше 2 млн. від�
правили на каторжні роботи
до Німеччини.

Але фашисти помилили�
ся у своїх розрахунках.
Ніякі звірства не зламали
волю українського народу,
його прагнення свободи.
Навпаки, воля лише загар�
тувалась та зміцніла.

На українській землі
боротьбу з ворогом вели 51
партизанське об'єднання,
сотні загонів і груп, близько
200 народних месників.
Жорстоку боротьбу з ворогом
вели партизанські з'єднання
під керівництвом С.А. Ков�
пака, А.Ф. Федорова, А.Н.
Сабурова, М.А. Наумова,
В.А. Бегми та інші.

Особовий склад загону
ковпаківців майже на 80%
складався з комсомольців.

Починаючи з 1943 року
партизани України розгор�
нули так звану "колійну
війну" — пускали під укіс
ворожі ешелони з технікою
та живою силою. 63 пущені
під укіс ешелони, 141 підір�
ваний залізничний міст, 81
знищений ворожий танк,
463 спалені автомобілі, 420
кілометрів пошкодженого
телефонного зв'язку, 12
тисяч ворожих солдатів

убитими та 1000 — взятими
в полон.

Недаремно ж для бороть�
би з партизанами гітлерів�
ське командування зняло з
фронтів десятки тисяч своїх
солдатів та офіцерів і кину�
ли їх на боротьбу з народни�
ми месниками.

Окремо потрібно говори�
ти про українських пілотів,
таких відомих як : В. Сень�
ко, О. Молодчий, Д. Глінка.
На їхньому рахунку 700
бойових вилетів та сотні
збитих ворожих літаків. Всі
вони удостоєні звання Героя
Радянського Союзу.

Відомий на увесь світ ук�
раїнський пілот з Сумщини,
22�річний Іван Кожедуб,
тричі Герой Радянського Со�
юзу, який у повітряних боях
за Курськ і Дніпро знищив 73
ворожі літаки, здійснивши
330 бойових вилетів і провів�
ши 120 повітряних боїв.

Великий внесок у справу
Перемоги зробили українсь�
кі танкісти. У рішучих боях
за Київ танковий взвод під
командуванням Никифора
Полуденка першим увірвав�
ся у Київ і підняв над містом
Червоний прапор.

Євген Пікуль

АА   ЩЩ ОО   ТТ ИИ   ЗЗ РР ОО ББ ИИ ВВ   ДД ЛЛ ЯЯ   ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ОО ГГ ИИ ??

Участь військових ліцеїс�
тів практично у всіх міських
заходах стала вже традицій�
ною. Але ж є ще й те особли�
ве життя, яким живе ліце�
їстське містечко поза "свят�
кового" графіку. І одна зі
складових того життя —
опанування азів військової
справи. Що без діянь прак�
тичних просто неможливе. 

Тому й зобов'язалися
ліцеїсти�богунівці — не згід�
но директиви "згори" і не
перед софітами кінокамер, а
перед власним серцем своїм і
пам'яттю полеглих героїв —
привести до ладу... доти. Як
з'ясувалося, ці мовчазні й в
більшості своїй незаслужено
забуті свідки подій тієї війни
ой як потребують і роботя�
щих рук, і небайдужих сер�
дець.

Ліцеїсти ІІІ і ІV взводу
випускної VІІ роти під
командуванням свого ротно�
го — майора Юрія Свінциць�
кого та випускника ліцею, а
нині — командира взводу ст.
лейтенанта Максима Синель�
ника займають місця в авто�
бусі. Всі налаштовані серйоз�
но і рішуче, але що їх чекає в
цій поїздці — поки що не
знає ніхто. Не знаємо того й
ми, а тому — приєднуємося.

Мармурово�помпезне

свідчення... безвідпові�

дальності!

Перша точка десантуван�
ня — дот №58. Знайти його
начебто просто: по стрілці на
узбіччі траси, яка вказує
кудись в глибину лісу. На
стрілці — напис: "Дот №58.
1 лінія оборони Києва у
1941 р."

Під товстим шаром
торішнього опалого листя
ледь вгадується доріжка із
бетонних плит. Мабуть,
таки давненько тут не ступа�
ли людські ноги. Втім, ні:
судячи з пустих пляшок та
свіженьких обгорток з�під
чіпсів, яким густо встелене
оте саме торішнє листя,
люди тут таки бувають...

Дот з'явився несподіва�
но. Просто виступив раптом
з гущавини своїм зеленим
від товстого кожуха моху
боком на невидну під листом
доріжку й сумовито зітхнув
проваллям входу — тяжко і
по�старечому протяжно.

Єдина "нагорода" на його
все ще могутніх грудях —
меморіальна табличка з
білого мармуру: "На цьому

місці у 1941 р. на смерть
стояли воїни 3�ої повітряно�
десантної бригади". А нижче
гордо красуються слова, за
які особисто мені було
дуже... соромно: "Держав�
но�комунальне підприєм�
ство житлового господар�
ства та бригада морської
піхоти школярів Старокиїв�
ського району м. Києва". То
ось, виявляється, хто гордо
розписався у власній безвід�
повідальності на посічених
мінометами на кулеметами
(ті сліди й зараз прекрасно
"читаються"!) грудях бетон�
ного героя!

Слів просто немає. Вони,
звісно ж, яскраві й натхнен�
ні, з'являться пізніше: коли
офіційні "шефи" писатимуть
звіти про облаштування під�
порядкованої території.
Мабуть, і значні кошти
будуть "списані" на рахунок
виконаних абсолютно без�
коштовно іншими робіт. Та
Бог вам суддя... 

Далі — гірше. Внутрішні
броньовані двері заварені,
але лише нижня їх частина.
А верхня легенько відкри�
вається на масивній петлі.
Відкриваємо... Рій вгодова�
них мух виривається зсере�
дини разом зі страшенним
смородом! Блискавка фото�
апарату вихоплює з кроміш�
ньої пітьми ложе з брудного
смердючого ганчір'я у даль�
ній "кімнаті" доту, недопал�
ки й порожні пляшки на
бетонній підлозі... ТО ось,
виявляється, хто справжні
"шефи" героя�доту — бом�
жі! Мабуть, цілу зиму три�
мали вони тут "оборону",
ніким не потривожені...

Іскрить метал лопат та
граблів, зриваючи багаторіч�
ний мох з бетонного ковпа�
ка, старанно шурують у бій�
ницях віники, щільна завіса
куряви окутує бетонне гро�
маддя. Під дружним ліцеїст�
ським натиском відступає
торішнє листя і сміття і, зда�
ється, полегшено всміхаєть�

ся сонячній днині пошрамо�
ване бетонне обличчя, вмите
цементним розчином.

По закінченні роботи —
короткий урок мужності:
ось тут, серед лісу, під пиль�
ним поглядом бійниць доту.
І прості слова, і знані з
підручника історії факти
набувають зовсім іншого,
ніж в класі — свого істинно�
го — значення...

Найглибший жах —

штольні людського без�

культур'я 

Наступна точка — дот
№401 у Білогородці. Так,
отой знаменитий дот, який
ровесникам військових ліце�
їстів добре відомий з першого
українського містичного три�
леру "Штольня". Навіть не
дот, а ціле бетонне підземне
містечко. Все його оглянути
просто неможливо: нижні
яруси затоплені, більшість
коридорів надійно заварені...

Далі — все як в пісні:
"Поїхало кіно — жахи зоста�
лися". Цілі гори сміття і обпи�
сані непристойними або про�
сто дурнуватими написами
бетонні стіни — лише невели�
ка часточка того реального
жаху, який відкрився очам
ліцеїстів�богунівців...

В самому розпалі роботи
до ліцеїстів підійшла зні�
мальна група одного з цент�
ральних телеканалів. В цен�
трі групи — Аліна Гросс, яку
й знімали на цій місцині
кіношники. Та вразила не
присутність юної зірки на
Святошинських теренах, а
питання, з яким звернулися
працівники телебачення до
офіцерів. "Не підкажете,
бува, де тут найкраще відпо�
чити? Скоро свята, то без
шашличків на природі прос�
то не обійтися..." 

Шашлички під горілочку
на политій кров'ю землі, яка
ще таїть в собі смертоносний
метал? Люди добрі, та що з
вами?

...До речі, про метал.
Прибираючи навколо доту,
ліцеїсти знайшли декілька
гільз з цілими капсулями.
Довго пролежали вони в
землі, та маркування чита�
ється чітко: рік випуску того
патрона — 1937...

Радислав Кокодзей

Ні, це не цитата з плакату часів Великої Вітчизня�
ної. Це — зовсім не риторичне питання сьогодення...
Тому що мова йде про перемогу пам'яті над забуттям...

Впевнену відповідь вихованців Навчально�оздоровчо�
го комплексу Київського військового ліцею імені І.Богу�
на можна не лише почути, а й побачити, пройшовши
вслід за ними першою лінією оборони Києва у тому

далекому 41�му...
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Орденоносець 

Олексій Прилипка

За багаторічну самовід�
дану працю, впровадження
прогресивних технологій та
розвиток агропромислового
комплексу Указом Прези�
дента України № 128/2009
Орденом князя Ярослава
Мудрого V ступеня наго�
роджений генеральний ди�
ректор агрокомбінату "Пу�
ща�Водиця" Олексій При�
липка.

НДВАК "Пуща�Водиця"
має 4632 га земельних
угідь, з них — 3652 га —
с і л ь г о с п п р и з н а ч е н н я ,
близько 300 га — садів та
ягідників у нашому, Києво�
Святошинському районі.

Машино�тракторний
парк агрокомбінату налічує
170 автомобілів та 118
тракторів. Тут, під керів�
ництвом Героя України
Олексія Прилипки, працює

2300 спеціалістів.

Нарада з питань 

охорони праці

В залі засідань ВАТ
"Київська база облагротех�
сервіс" відбулася нарада,
присвячена питанням охо�
рони праці під девізом "Без�
печна праця — право кож�
ної людини".

Доповідь з питань охоро�
ни праці на підприємствах
та в установах Києво�Свя�
тошинського району зачи�
тав начальник відділу з
питань праці райдержадмі�
ністрації Володимир Рудий.

На нараді був присутній
також головний державний
інспектор з охорони праці
Київської Держінспекції
охорони праці в агропро�
мисловому комплексі В.В.
Кулініч і заступник началь�
ника Київської ДІОП у га�
зовій та хімічній промисло�

вості В.В. Крутов.

БІ району
НовиниБІ з виконкому

Новини

Про житлові питання

та квартирний облік

Головний спеціаліст
Боярського міськвиконкому
М.Р. Слюсар повідомила
членам виконкому, що на
квартирному обліку станом
на 01.05.2009 р. у м. Боярка
рахується 1120 сімей, з яких
243 — позачергових, 395 —
першочергових. Окрім цьо�
го, 94 сім'ї перебувають на
квартирному обліку як
постраждалі внаслідок аварії
на ЧАЕС — І категорії, 44 —
офіцери запасу та 12 —
учасники інтеробов'язку.

Тільки 2008року за міс�
цем проживання на квар�
тирний облік у загальну
чергу поставлено 27 сімей, у
пільгову поза�
чергових — 5,
та першочерго�
вих — 15. Уся
ця інформація
спеціалістами
в и к о н к о м у
своєчасно пе�
редана до Киє�
во�Святошин�
ського район�
ного статупра�
вління, а самі
списки — до РДА та ОДА
Київської області.

55 рішень з житлових пи�
тань підготовлено та зат�
верджено на виконкомі. На
22 засіданнях громадської
колегії з житлових питань та
квартирного обліку розгля�
далась інформація про що�
річну перереєстрацію квар�
тирних справ у межах чин�
ного законодавства, перере�
єстрацію документів грома�
дян, які перебувають на

квартирному обіку, переве�
дення та приєднання обліко�
вих рахунків, переведення
квартир з однієї категорії в
іншу, розподіл житла та ін�
ше. Спеціалісти виконкому у
2009р. продовжують розгля�
дати звернення, скарги гро�
мадян та надавати відповіді,
консультації та роз'яснення
згідно нормативних доку�
ментів, постанов, актів та
розпоряджень ВРУ та КМУ.

Визначено місця виїз�

ної торгівлі

Виконком БМР вирі�
шив, що територією для
здійснення виїзної торгівлі
у м. Боярка визначено: те�
риторія ринку "Залізнич�
ний", ТЦ "Молодіжний",
Києво�Святошинського ра�
йонного ринку по вул.
Кібенка і по вул. Б. Хмель�
ницького (Молодіжна).

Окрім цього, можна буде
проводити виїзну торгівлю
на пл. Перемоги (біля
"Шкірвендиспансеру"), на
вул. Магістральна (біля
клумби), та у спеціально
визначених для цього міс�
цях за умови отримання
дозволу міськвиконкому та
оплати, відповідно до вимог

Положення "Про місцеві
податки та збори".

Де незабаром можна

буде повертати праворуч?

На кілька таких місць у
м. Боярка стане більше.
Так, виконком БМР, після
погодження із ВДАІ з обслу�
говування Києво�Свято�
шинського району при УДАІ
ГУ МВС України у Київ�
ській області, доручив Бояр�
ському ГВУ ЖКГ встанови�
ти таблички із зображенням

зеленої стрілки "праворуч"
навпроти червоного сигна�
лу світлофору на перехрес�
ті із світлофорним регулю�
ванням. Такі дорожні
знаки з'являться на перех�
ресті дороги вул. Білого�
родська і вул. Молодіжна
(у напрямку клумби та у
напрямку площі Леніна),
а також на перехресті 
вул. Білогородська та вул.
Гоголя (у напрямку площі
Леніна).

Наталя Ключник

Як працюють ко�
мунальні служби міста?
Чи дотримуються грома�
дянами м. Боярка вимоги
пожежної безпеки? У
якому режимі працюва�
тимуть об'єкти торгівлі
на території м. Боярка у
літній період? Ці та бага�
то інших питань розгля�
дали на черговому засідан�
ні виконкому Боярської
міської ради, яке відбулось
5 травня 2009 р.

ВВИИККООННККООММ  УУ  ДДІІЇЇ

Сільська 

дільнична лікарня

В селі Михайлівська
Рубежівка Києво�Свято�
шинського району після 10
місяців капітального ре�
монту гостинно відчинила
для відвідувачів свої двері
оновлена дільнична лікар�
ня. Як розповіла її голов�
ний лікар Ольга Кравець,
капітальний ремонт лікарні
був здійснений коштом
сільської ради. Загалом на
ремонт було витрачено 2
млн. гривень. Заклад об�
ладнаний 40 ліжками для
хворих, лабораторією для
проведення досліджень,
рентген�кабінетом, стома�
тологічним кабінетом.
Працюють тут високопро�

фесійні фахівці.

Підготував Євген Пікуль

Свинячий грип

Міністерство охорони здоров'я України закликало гро�
мадян країни мінімізувати контакти з хворими свинями для
запобігання захворювання свинячим грипом. 

Про це повідомила санітарно�епідеміологічна станція
Києва.

У свою чергу оперативний штаб Мінохорониздоров'я
розробив рекомендації для населення з метою не допустити
випадків зараження людей вірусом А штаму Н1N1. Мініс�
терство охорони здоров'я, зокрема, рекомендує повідомля�
ти медичним службам про хворих тварин і дотримуватися
особистої гігієни під час догляду і роботи з тваринами.

Як зазначили у відомстві, даних про зараження хворо�
бою при вживанні в їжу обробленого і приготованого м'яса
свиней і продуктів з нього не зафіксовано. При цьому в
повідомленні міністерства сказано, що вірус гине під час
кулінарної обробки при температурі 70 градусів.

Крім того, Мінохорониздоров'я рекомендує населенню
обмежити перебування у громадських місцях, уникати кон�
тактів з людьми, у яких помітні симптоми респіраторної
інфекції, а також відкласти, якщо це можливо, ділові та
туристичні поїздки у регіони, де виявлені випадки захворю�
вань. Якщо ж перенести поїздку неможливо, медики закли�
кають не відвідувати громадські місця, не користуватися
громадським транспортом і носити чотиришарову марлеву
або хірургічну пов'язки.

МОЗ наголошує, що станом на 5 травня в Україні не
зафіксовані випадки захворювань свинячим грипом.

Охорона культурної спадщини України

Уряд України виділив 17792,5 тис. гривень на охорону
музеїв, бібліотек та заповідників. 

Як повідомляє прес�служба Міністерства культури і туриз�
му України, відповідну постанову було прийнято на засіданні
Уряду в середу, 6 травня 2009 року. Ініціатором постанови
виступив Міністр культури і туризму Василь Вовкун. 

Згідно із постановою, на охорону музеїв зі стабілізаційного
фонду державного бюджету буде виділено 9490,8 тис. грн., на
бібліотеки — 967,5 тис. грн., на охорону історико�культурної

спадщини у заповідниках — 7334,2 тис. грн. 

БІ з України
Новини

ГРАФІК ЧИЩЕННЯ

РЕЗЕРВУАРІВ ЧИСТОЇ ВОДИ

Начальник дільниці ВЗС В. Г. Ходовицький 

Чищення Хлорування Промивка Об'єкт

06.05.2009 06.05.2009 06.05.2009 ВНС — 2с. Забір'є

07.05.2009 08.05.2009 08.05.2009 ВНС — 4 РЧВ № 1

12.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 ВНС — 4 РЧВ № 2

18.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 ВНС — 5 РЧВ № 1

25.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 ВНС — 5 РЧВ № 2

28.05.2009 01.06.2009 02.06.2009 ВНС — 3 РЧВ № 2

09.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 Вежа вул. Кібенка

03.06.2009 05.06.2009 05.06.2009 ВНС — 3 РЧВ № 1

повідомляє
ВодоканалБІ

Відсутність дощів спону�
кає мешканців міста, котрі
проживають в приватному
секторі, поливати городи та
зелені насадження дорого�
цінною питною водою, що
призводить до нестачі води
іншим споживачам.

Згідно "Правил користу�
вання системами комуналь�
ного водопроводу" "…полив
артезіанською водою кате�
горично заборонено!".

Дії мешканців, які
витрачатимуть артезіанську
воду для поливання приса�
дибних ділянок, будуть роз�
глядатися адміністративною
комісією міськвиконкому.

Просимо з розумінням
поставитись до цього питан�
ня і не витрачати з метою
поливу таку необхідну для
життя воду.

Начальник виробничо�

технічного відділу 

КП "Боярка�Водоканал" 

Л. Шелетаєва

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА!
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БІ тижня
Події

Покваптесь 

розрахуватись

Наприкінці квітня від�
булася нарада керівництва
відділу Державної виконав�
чої служби Києво�Свято�
шинського РУЮ з керівни�
ками КП "Києво�Свято�
шинська тепломережа"
Київської обласної ради з
питань покращення роботи
з неплатниками за одержа�
ні комунальні послуги.

В результаті двосторон�
ніх домовленостей скла�
дені заходи з прискорен�
ня вчинення виконавчих
дій, звернень до місцевих
рад по встановленню
майна боржників та його
реалізації з метою пога�
шення боргів.

Керівництво виконавчої
служби гарантувало тепло�
мережі покращити конт�
роль за своєчасністю та
повнотою здійснення вико�
навчого провадження.

Отож, споживачам�
боржникам не варто чекати
примусового стягнення
боргів, а прийти до каси і

розрахуватись.

Піклуючись про 

малозабезпечені сім'ї

Центр соціальної служби
Києво�Святошинського
району, що у м. Вишневе,
опікується 220 малозабез�
печеними сім'ями. 487
дітей із таких сімей — ото�
чені увагою та турботою
спеціалістів центру.

Нині працівники соціаль�
ної служби готуються до 10

травня — Дня Матері.

БІ району
Новини

День 

"відкритих дверей" 

у пожежній частині

Напередодні першотрав�
невого свята пожежна
частина м. Вишневе гостин�
но відчинила двері для відві�
дувачів — школярів виш�
нівських шкіл № 1,2,3,4 та
дітей з дитячих садочків
"Росинка", "Орлятко",
"Яблунька". Мета заходу —
ознайомити дітей з протипо�
жежною технікою та облад�
нанням, правилами пово�
дження під час пожежі та
способами порятунку.

Супроводжував відвіду�
вачів територією пожеж�
ної частини старший
інспектор наглядної профі�
лактики і діяльності, капі�
тан Києво�Святошинсько�
го РУ МНС України Анато�
лій Шкарбуна.

Був проведений конкурс
на знання техніки пожеж�
ної безпеки серед школярів.
Переможці конкурсу отри�

мали солодощі та призи.

Підготував Євген Пікуль

ЖИВЕ КОРІННЯ РОДУ І  НАРОДУ

Дерево Життя (Світове
дерево, дерево роду) безпе�
речно є центральним симво�
лом в українському народно�
му мистецтві. Адже у вигляді
дерева — явора, верби, дуба,
берези, яблуні і груші — з
прадавніх часів уявлявся

стержень світобудови, верх�
ня частина якого піднімаєть�
ся до Бога, слугує прихист�
ком для птахів і небесних сві�
тил. Дерево життя — це
дерево роду, кожна квіточка
якого означає когось із членів
родини. Саме тому на першо�
му і другому поверхах палацу
"Україна" у Києві саме дере�
во, уквітчане рушниками та
оздоблене світлинами мит�
ців, які прославили Київщи�
ну, стало центром експозиції
виставки творчих робіт май�
стрів пензля та гончарства,
лозоплетіння та ткацтва,
різьблення по дереву та
вишивки, іконопису та
писанкарства. 

Святковий настрій ство�
рювали композиції симфо�
нічного та духових оркестрів
Київщини ще до початку
концертної програми. Коло�
ритні ляльки�мотанки та
вироби бісероплетіння своїм
розмаїттям форм і кольорів
вабили делегацію Києво�
Святошинського району,
яку очолив заступник голови
Києво�Святошинської РДА
Олександр Лук'янчук. 

Талановиті обдаровані
люди Київщини, серед 
яких — майстриня Н.
Знова, художники Києво�
Святошинського району Ю.
Пацан та Л. Нечай, писан�
карка Наталія Фененко не
тільки презентували свої
роботи Президенту України
Віктору Ющенку та його
родині, але й проводили
майстер�клас для всіх відві�

дувачів. У супроводі голови
Київської ОДА Віри Ульян�
ченко делегації з усіх райо�
нів Київщини мали можли�
вість ознайомитись із уні�
кальними експонатами з
фондів Київського обласно�
го археологічного, Яго�

т и н с ь к о г о
історичного,
Іванівського
та Баришів�
ського краєз�
навчих музе�
їв, насолоди�
тись маляр�
ськими ше�
деврами на�
р о д н и х
х у д о ж н и ц ь
Марії Прий�
маченко, Ка�
терини Біло�
кур, Ганни
С о б а ч к о �
Ш о с т а к ,
т к а ц ь к и м и
р о б о т а м и

Ганни Верес, доторкнутись
до археологічних знахідок
трипільської культури тощо.

Весільну обрядовість усіх
регіонів Київщини представ�
ляла експозиція святкових
хлібів, серед яких гарно
вирізнявся каравай, випече�
ний у Києво�Святошинсько�
му районі. Її вдало доповни�
ли весільні пісні у виконанні
фольклорних ансамблів, що
звучали в різних кутках
вестибюлів палацу, а пізні�
ше й на сцені.

Перед початком концерт�
ної програми Президент
України сказав, що Київщи�
на "… дала Україні багатьох
славетних людей, талант і
праця яких збагатили над�
бання цивілізації. Це народ�
ні художниці Катерина
Білокур та Марія Прийма�
ченко, Ганна Верес та Ганна
Шостак, співак Іван Коз�
ловський, письменник
Шолом Алейхем, поет
Андрій Малишко та багато
інших. 2009 рік оголошено

ЮНЕСКО роком Марії
Приймаченко". І нагородив
найвидатніших творчих
людей нашої сучасності. 

"Пробудження" — во�
кально�хореографічною ком�
позицією із такою назвою,
яка об'єднала 7 колективів
Київської області, розпоча�
лось І відділення творчого
звіту художніх колективів на
головній сцені країни, за
яким прослідувала тематична
підбірка творів "Щоб ніжно
звучала любові струна". 

Срібні рулади українсь�
ких старовинних побутових
пісень динамічно перепліта�
лись із ліричними польками,
запальним гопаком у вико�
нанні фольклорних колекти�
вів Київщини. Голосисто і
досконало звучали у вико�
нанні фольклорно�етногра�
фічного ансамблю "Золоте
перевесло" з с. Лука у супро�
воді ансамблю народної
музики "Троїсті музики"
(керівники — заслужений
працівник культури Іван
Павленко та Євген Жарі�
нов). Українську народну
пісню в обробці Івана Пав�
ленка "Ой долина, долина"
виконав народний аматорсь�
кий хор "Калиновий цвіт" с.
Гореничі Києво�Святошин�
ського району (керівник
Наталія Мороз). А фоль�
клорно�етнографічний ан�
самбль "Червона калина" с.
Лука Києво�Святошинсько�
го району (керівник Ганна
Волошина) заспівав укра�
їнську народну пісню в
обробці Івана Павленка
"Зайшло сонце за віконце". 

Бурхливі оплески залу
викликав виступ ансамблю
народної пісні "Червона
калина" с. Крюківщина
(керівник Аліса Подолянець)
у добірці "Веселковим розма�
єм наш сміх дзвінкий лунає",
які виконали українську
народну пісню "Чоловіче,
чоловіче". Не шкодували ова�
цій глядачі, як в І, так і в ІІ
відділенні концерту, радісно
вигукуючи з місць у підтрим�
ку своїх земляків�квітів на
Дереві життя Київщини. 

Наталя Ключник

Фестиваль мистецтв України із такою назвою від�
бувся у палаці "Україна" 5 травня. Серед майстрів
мистецтв та художніх колективів Київської області,
які представляли творчий звіт, були й жителі Києво�

Святошинського району.

ВВ   ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ОО ММ УУ   ТТ ІІ ЛЛ ІІ   ——
ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ИИ ЙЙ   ДД УУ ХХ

В здоровому тілі — здо�
ровий дух! В дитячому
садку №3 про здоровий дух
дбає творчий колектив
вихователів. А обстежити
стан здоров'я маленьких
вихованців запросили спе�
ціалістів зі столиці. 28 квіт�
ня з дітьми працював лікар�
ортопед з Київського інсти�
туту ортопедії О. М. Жуков.
Про результати обстеження
можна сказати словами

класика: "Діагностика до�
сягла таких успіхів, що здо�
рових людей майже не
лишилось". І смішно, і сум�
но. В багатьох дітей вперше
було виявлено викривлення
хребта (сколіоз, кіфоз),
різко виражена деформація
стопи. Дітям рекомендова�
но гімнастичні вправи, взут�
тя з ортопедичними устілка�
ми і заняття з плавання. 

Також нещодавно дітям
проводили клінічне дослід�
ження крові. Було проведе�
но аналіз активності показ�
ників периферичної крові. З
результатами аналізів була
ознайомлена професор
Київського інституту імуно�
логії В. С. Астахова. Виснов�
ки дослідження теж не
надихають. Всі показники у
обстежених дітей значно
знижені. В жодному випад�
ку не було зафіксовано
показника вікової норми.
Коли зрозуміло у чому про�
блема — треба використати
усі можливі засоби боротьби
з нею. Зі свого боку, вихо�

вателі в садку проводять з
дітьми щоранку лікувальну
гімнастику. Сподіваємось,
що свої результати дасть
програма оздоровлення
дітей продуктами бджіль�
ництва, яку розробила заві�
дуюча ДНЗ №3 Л.І. Дудні�
кова. 

Ганна Бєлобородова
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ПОНЕДІЛОК
11 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Погода 

09.20 Доки батьки сплять 

09.45 Д/с "Нові святилища"

10.15 Хто в домі хазяїн?

10.45 Експерти дозвілля

11.20 Вихідні по�українськи

11.40 Погода 

11.50 Наша пісня

12.30 Телемарафон академічної

музики "З вірою і любов'ю"

14.10 Х/ф "Роберт і Клара"

15.50 Д/ф "Моя країна.

Жіноча самооборона"

16.15 Погода 

16.25 Кіно.ua

17.00 Д/ф "Dum Spiro Spero"

17.35 Вікно в Америку

18.00 Відлуння Євробачення

18.35 Погода 

18.45 Концерт до Дня матері

20.00 "Попередження"

21.00 Новини 

21.15 Світ спорту

21.30 Погода 

21.35 Далі буде... 

22.05 Громадська варта

22.25 Право на захист

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей

01.25 Хто в домі хазяїн?

01.55 Х/ф "Роберт і Клара"

03.25 Право на захист

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

07.00 Х/ф "Вам і не снилось"

09.00 Х/ф "Рожева пантера .

Постріл у темряві"

11.15 "Друга світова війна.

Сталін, нацисти та захід" 

13.20 Х/ф "Джентльмени

удачі"

15.10 Х/ф "Суперневістка"

17.20 Х/ф "Конан�руйнівник"

19.30 ТСН

20.00 Х/ф "Рожева пантера

2007"

22.00 Х/ф "Дівчина мого

найкращого друга"

00.00 Т/с "Секс і місто" 

00.30 Т/с "Іван Подушкін" 

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто" 

03.05 Х/ф "Рожева пантера

2007"

04.30 Х/ф "Дівчина мого

найкращого друга"

ІНТЕР

07.00 Д/п "Повітряні бої" 

08.00 Х/ф "Шкільний вальс" 

10.00 Концерт "Свято зі

сльозами на очах" 

12.50 Х/ф "Лейтенант

Суворов" 

14.50 Ювілейний концерт гр.

"Любе" 

17.40 "Жди меня" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.20 Секретні історії. НЛО.

Відхід під воду 

23.30 Х/ф "Остаточний

аналіз".

01.50 "Подробиці"

02.20 Д/п "Повітряні бої" 

03.00 Т/с " Лас�Вегас"

03.40 "Знак якості". Гречка 

04.20 "Ключовий момент" 

05.50 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

04.55 Х/ф "Зломщики" 

06.50 Х/ф "Король повітря 3.

Повернення"

08.40 Х/ф "Колір чарівництва"

12.45 Х/ф "Леді�яструб" 

15.05 Х/ф "Індіанка в Америці" 

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" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Запеклі

домогосподарки�4" 

00.15 Репортер

00.30 Спортрепортер

00.35 Погода

00.40 Служба розшуку дітей

00.45 Х/ф "Чужий проти

чужого".

02.35 Т/с "Ксена � принцеса

воїн" 

03.15 Зона ночі Культура

03.20 Зійди на гори київськи

03.40 Скарби музеїв Києва

03.50 Зона ночі

03.55 Невідома Україна

04.50 Зона ночі 

ВІВТОРОК
12 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Погода 

09.40 "Попередження"

10.30 Автоакадемія

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

13.55 Д/ф "Країна жінок" 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Відлуння Євробачення

16.15 Індиго

16.50 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 "Спокуса

владою"

21.00 Новини 

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

22.00 Пісенний конкурс

"Євробачення�2009". Перший

півфінал

00.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Трійка, Кено, Максима

01.25 Прес�анонс

01.30 Парламентський день

01.45 Д/с "Морські мисливці" 

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Точка зору

03.10 Життя триває...

03.55 Ситуація 

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей"

06.10 Т/с "Іван Подушкін" 

07.00 ТСН

07.05 Дісней! "Клуб Міккі �

Мауса" 

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Х/ф "Конан�руйнівник"

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.25 Т/с "Зірка епохи" 

13.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

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 "Повернення

Мухтара" 

18.15 Т/с "Зірка епохи" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Любов � не те, що

здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.45 Т/с "Іван Подушкін" 

00.55 "Документ"

01.55 Т/с "Секс і місто" 

02.30 ТСН

02.55 Т/с "Повернення

Мухтара" 

03.40 Т/с "Іван Подушкін" 

04.35 "Документ"

05.35 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 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Зернові

батончики 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі"

15.10 Т/с "1941"

16.10 "Судові справи"

17.00 Новини

17.20 Фестиваль гумору

"Юрмаліна" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.20 Д/ф "Кома. Сон між

життям і смертю" 

23.30 Х/ф "Тіло як доказ". n

01.30 "Подробиці"

02.00 Д/п "Повітряні бої" 

02.45 Телевізійна служба

розшуку дітей 

02.50 Т/с "Лас�Вегас"

03.40 "Знак якості" 

04.20 "Судові справи" 

05.00 "Ключовий момент" 

05.50 Уроки тітоньки Сови 

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 

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 "Індіанка в Америці" 

11.05 Т/с "Кадети"

12.10 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.45 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

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"

21.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Запеклі

домогосподарки�4"

00.15 Репортер

00.30 Спортрепортер

00.35 Погода

00.40 Х/ф "Конвой під

прицілом".

02.20 Т/с "Ксена � принцеса

воїн"

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Кузня неімущих

03.35 Музей Ханенків

03.55 Зона ночі Культура

04.00 Райські сади гетьмана

Сагайдачного

04.15 Зона ночі

04.20 Невідома Україна

05.15 Зона ночі 

СЕРЕДА
13 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 Ток�шоу "Спокуса

владою"

10.30 Муз. ua

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Фольк�music

14.20 Експерти дозвілля

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Д/с "Обличчя Європи" 

16.00 Індиго

16.30 Д/с "Небезпека під

водою" 

17.00 Новини

17.15 Погода 

17.25 Український вимір

17.55 Футбол. Кубок України.

1/2

фіналу."Ворскла"(Полтава)�

"Металіст"(Харків) 

18.45 В ПЕРЕРВІ. Діловий світ

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 "Ще

два кроки"

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Д/с "Небезпека під

водою" 

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Стильна штучка

02.25 Далі буде... 

02.55 Життя триває...

03.45 Служба розшуку дітей

03.50 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 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Х/ф "Суперневістка" 

11.35 Т/с "Циганське серце" 

12.35 Т/с "Зірка епохи" 

13.35 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

14.35 Т/с "Район Мелроуз" 

15.45 "Шість кадрів""

16.05 Т/с "Всі жінки � відьми" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов � не те, що

здається"

18.15 Т/с "Зірка епохи" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Любов � не те, що

здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.45 Т/с "Іван Подушкін" 

00.55 "Документ"

01.55 Т/с "Секс і місто" 

02.25 ТСН

02.50 "Проспорт"

03.00 Т/с "Циганське серце" 

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 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості" Наггетси

курячі 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі" 

15.10 Т/с "1941"

16.10 "Судові справи" 

17.00 Новини

17.20 Фестиваль гумору

"Юрмаліна" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.20 Д/п "А.Маресьєв. Доля

справжньої людини" 

23.30 Х/ф "Дика орхідея". n

01.40 "Подробиці"

02.10 Д/п "Повітряні бої" 

03.00 Телевізійна служба

розшуку дітей 

03.10 Т/с "Лас�Вегас"

03.50 "Знак якості"

04.30 "Судові справи" 

05.10 "Ключовий момент"

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д."

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 "Миті Нью�Йорка"

11.05 Т/с "Кадети" 

12.05 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.45 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

ключ знайдуть" 

14.05 М/с "Ульотні сновиди"

14.40 Teen Time

14.45 Т/с "Ханна Монтана"

15.00 Т/с "Друзі" 

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Ранетки" 

17.00 Т/с "Запеклі

домогосподарки�4"

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"

21.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Запеклі

домогосподарки�4"

00.15 Репортер

00.30 Спортрепортер

00.35 Погода

00.40 Служба розшуку дітей

00.45 Х/ф "Наживка".

02.55 Т/с "Ксена � принцеса

воїн"

03.35 Зона ночі Культура

03.40 Мольфар з роду Нечаїв

03.55 У кожній професії є

музика

04.10 Зона ночі

04.15 Невідома Україна

05.10 Зона ночі 

ЧЕТВЕР
14 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 Ток�шоу "Батьки і діти"

10.30 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

13.05 Хай щастить 

13.30 Крок до зірок

14.15 Наша пісня

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Д/с "Обличчя Європи" 

16.15 Індиго

16.50 Д/с "Небезпека під

водою" 

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

22.00 Пісенний конкурс

"Євробачення�2009". Другий

півфінал

00.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Трійка, Кено, Максима

01.25 Прес�анонс

01.30 Парламентський день

01.45 Д/с "Небезпека під

водою" 
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02.35 Точка зору

03.05 Життя триває...

03.50 Ситуація 

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 "мультфільми 

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Район Мелроуз" 

10.20 Т/с "Руда" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.25 Т/с "Зірка епохи" 

13.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

14.25 Т/с "Район Мелроуз" 

15.35 "Шість кадрів""

16.00 Т/с "Всі жінки � відьми" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов � не те, що

здається"

18.15 Т/с "Зірка епохи" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Любов � не те, що

здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.55 Т/с "Іван Подушкін" 

01.05 "Документ"

02.05 Т/с "Секс і місто" 

02.35 ТСН

03.00 Т/с "Циганське серце" 

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 Т/с "Ріелтор"

10.10 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Відбілювачі

без хлору

13.00 Т/с "Зачароване кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі" 

15.10 Т/с "1941"

16.10 "Судові справи"

17.00 Новини

17.20 Фестиваль гумору

"Юрмаліна"

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.20 Д/п "Н.Гундарєва.

Особисте життя акторки"

23.40 Х/ф "Дика орхідея�2".

01.50 "Подробиці"

02.20 Д/п "Повітряні бої"

03.05 Телевізійна служба

розшуку дітей

03.10 Т/с "Лас�Вегас"

03.50 "Знак якості"

04.30 "Судові справи"

05.20 "Ключовий момент"

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 Х/ф "Судова помилка" 

11.00 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.45 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

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�4"

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" 

21.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Запеклі

домогосподарки�4"

00.15 Репортер

00.30 Спортрепортер

00.35 Погода

00.40 Служба розшуку дітей 

00.45 Х/ф "Битва дракона".

02.35 Т/с "Ксена � принцеса

воїн" 

03.20 Зона ночі Культура

03.25 Моя Марія Заньковецька 

03.50 Учитель, перед іменем

твоїм

04.10 Зона ночі

04.15 Невідома Україна

05.10 Зона ночі 

П’ЯТНИЦЯ
15 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською 

10.30 Темний силует 

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Здоров'я 

14.20 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Служба розшуку дітей

15.40 Д/с "Обличчя Європи" 

16.15 Пазли

16.50 Д/с "Небезпека під

водою" 

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода 

18.25 Український вимір

18.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Таврія"(Сімферополь) � ФК

"Львів" 

19.45 Діловий світ

21.00 Новини 

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.10 Автоакадемія 

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.40 Д/с "Небезпека під

водою" 

02.30 Служба розшуку дітей

02.40 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

03.05 Життя триває...

03.50 Ситуація 

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 Мультфільми 

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Район Мелроуз" 

10.20 Т/с "Руда" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.25 Т/с "Зірка епохи" 

13.30 Т/с "Район Беверлі�Хіллз" 

14.25 Т/с "Район Мелроуз" 

15.35 "Шість кадрів"

16.00 Т/с "Всі жінки � відьми" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов � не те, що

здається"

18.15 Т/с "Зірка епохи" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.20 Т/с "Любов � не те, що

здається""

22.30 "Наша russia"

23.05 Х/ф "Усі помруть, а я

залишусь" 

00.45 Х/ф "П'ятеро проти

казино"

02.10 Т/с "Циганське серце" 

02.55 Х/ф "Горе з розуму"

05.25 Х/ф "Лікар Айболить"

ІНТЕР

06.10 "Перепустка до Європи з

Самантою Браун" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с "Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Помідори 

13.00 Т/с "Зачароване кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі" 

15.10 Т/с "1941"

16.10 "Судові справи" 

17.00 Новини

17.20 Фестиваль гумору

"Юрмаліна" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Обручка"

21.30 "Свобода на Інтері" 

00.30 Д/п "Зоя

Космодем'янська. Правда про

подвиг" 

01.30 "Подробиці"

02.10 "Знак якості" 

02.50 "Судові справи" 

03.40 "Картата потата". 

04.20 М/с "Джуманджи�2"

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Служба розшуку дітей

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 

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 "Вундеркінди�2" 

11.05 Т/с "Кадети" 

12.10 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.45 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

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�4" 

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" 

22.20 Тільки правда? 

23.15 Камеді�Клаб

00.10 Репортер

00.25 Спортрепортер

00.30 Погода

00.35 Х/ф "Цербер". n

02.20 Т/с "Ксена � принцеса

воїн" 

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Третя влада

03.55 Скарби музеїв Києва

04.05 Зона ночі Культура

04.10 Слово і зілля

04.20 Медицина Київської Русі

04.35 Світ Юрія Дрогобича

04.50 Слово і зілля

05.05 Зона ночі

05.10 Невідома Україна

06.05 Зона ночі 

СУБОТА
16 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Погода 

09.15 Прес�анонс

09.20 Доки батьки сплять 

09.45 Д/с "Нові святилища"

10.15 Хто в домі хазяїн?

10.45 Експерти дозвілля

11.20 Вихідні по�українськи

11.40 Погода 

11.50 Кордон держави

12.10 Парламент

12.55 Наша пісня

13.30 Погода 

13.40 До Дня науки. Д/ф

"Володар клімату"

14.30 Книга.ua

15.20 Кіно.ua

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Карпати"(Львів) �

"Динамо"(Київ) 

18.00 Х/ф "Вино із замку"

19.40 Погода

19.55 Фольк�music

21.00 Новини 

21.20 Світ спорту

21.40 Погода 

22.00 Пісенний конкурс

"Євробачення�2009". Фінал

01.30 Мегалот

01.35 Суперлото, Трійка, Кено

01.45 Автоакадемія 

02.10 Служба розшуку дітей

02.20 Х/ф "Вино із замку"

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.30 "Подорож у минуле"

07.00 "Без табу"

07.55 "Караоке на Майдані"

09.05 "Хто там?"

10.10 Мультфільм "Улюблений

прибулець" 

10.55 Українські мультфільми

11.10 Казка "Дюймовочка"

13.05 Х/ф "Рожева пантера.

Початок"

15.25 Х/ф "Всупереч здоровому

глузду"

17.20 "Криве дзеркало"

19.30 ТСН

20.00 Х/ф "Останній день"

00.00 Х/ф "Двері між світами"

01.35 Х/ф "Останній день"

04.35 Х/ф "П'ятеро проти

казино"

ІНТЕР

05.20 Д/п "Репетиція

апокаліпсиса. Тоцький полігон" 

06.00 "Свобода на Інтері" 

08.50 "У Городку". Дайджест 

09.30 "Картата потата" 

10.20 "Квадратний метр" 

11.20 Х/ф "Зустрічна смуга"

15.30 "Найрозумніший" 

17.10 "Позаочі". Світлана

Лобода 

18.10 Фестиваль гумору

"Юрмаліна" 

20.00 "Подробиці" 

20.30 "Місце зустрічі.

Особливий день" 

22.20 Х/ф "Крижана

пристрасть".

00.40 "Подробиці" 

01.10 Д/п "Репетиція

апокаліпсиса. Тоцький полігон" 

02.00 "Знак якості". Червона

риба 

02.40 "Ключовий момент" 

03.30 М/с "Джуманджи�2"

05.00 "Уроки тітоньки Сови" 

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 Х/ф "Ніндзі�серфери" 

07.35 Х/ф "Вундеркінди�2"

09.25 Будинок закритий на

ремонт 

10.15 Зоряні драми

11.10 Інтуїція 

12.10 Info�шок 

13.10 Гіпноз

14.05 Шоу "Файна Юкрайна"

14.45 Т/с "Щасливі разом" 

16.10 Х/ф "Кадет Келлі" 

18.20 Х/ф "Лицар з Камелота"

20.15 Х/ф "Двоє. Я і моя тінь" 

22.20 Хто проти блондинок? 

23.35 Спортрепортер

23.40 Х/ф "Перевертні". n 

01.55 Зона ночі Культура

02.00 Моя адреса � Соловки.

Пастка

02.20 Моя адреса � Соловки.

Тягар мовчання

02.40 Дійові особи

02.55 Зона ночі Культура

03.00 Репресована культура

03.45 Памятай про життя

04.00 Зона ночі Культура

04.05 І буде новий день

04.50 Зона ночі Культура

04.55 Українці Віра

05.40 Зона ночі

05.45 Невідома Україна

06.15 Пристрасті навколо

символіки

06.35 Зона ночі 

НЕДІЛЯ
17 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода 

09.15 До Дня пам'яті жертв

політичних репресій. Д/ф

"Сандармох"

10.05 Податкова академія

10.25 Нова армія

10.55 Погода 

11.05 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

11.40 До Дня пам'яті жертв

політичних репресій. Д/ф "Два

життя Ірини Вільде"

12.15 Церемонія вшанування

пам'яті жертв сталінського

режиму 

13.00 Д/ф "Дорога В'ячеслава

Чорновола"

13.30 Погода 

13.35 Здоров'я 

14.35 Телевізійний журнал

"Околиця"

15.05 Благовісник

15.40 Аудієнція

16.10 До Дня пам'яті жертв

політичних репресій. Д/ф

"Українці на Колимі. Пам'ять"

17.00 Д/ф "Українці на

Колимі. Траса"

17.50 Погода 

17.55 Діловий світ. Тиждень

18.40 До Дня пам'яті жертв

політичних репресій. Д/ф

"Українська мрія"

19.20 Д/ф "Пастка"

21.00 Новини 

21.15 Погода 

21.30 Наш футбол

22.30 "Культурний фронт" з Ю.

Макаровим

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Д/ф "Ужма"

02.00 Д/ф "Українці на

Колимі. Магадан"

02.45 Служба розшуку дітей

02.55 Благовісник

03.25 Аудієнція

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.10 "Подорож у минуле"

06.40 Українські мультфільми

06.55 Казка "Дюймовочка"

08.40 Мультфільм "Улюблений

прибулець" 

09.05 "Лото�забава"

10.10 "Прогулянки по Марсу"

10.55 "Акули"

12.35 "Катастрофи"

13.30 Д/ф "Обережно � за

кермом мажори"

14.30 Д/ф "Справедливість

ціною в життя"

15.25 Д/ф "Кредитне похмілля"

16.25 Д/ф "Самотній млн.

бажає познайомитись"

17.20 Х/ф "Чорна сукня"

19.30 ТСН

21.00 Х/ф "1612"

00.05 Х/ф "Цоці"

01.50 Х/ф "Усі помруть, а я

залишусь" 

03.10 Х/ф "1612" 

05.30 "Катастрофи"

ІНТЕР

05.20 Х/ф "Душа моя"

07.40 "Найрозумніший" 

09.20 "Городок" 

10.00 "Україно, вставай!" 

10.30 Х/ф "Велика різниця" 

12.10 Х/ф "Нічні відвідувачі" 

14.00 Х/ф "Травень" 

16.00 Вечірній квартал

18.00 Х/ф "Незакінчений урок" 

20.00 "Подробиці тижня".

20.50 Х/ф "Можна, я буду

називати тебе мамою?" 

22.50 Х/ф "Таксист".

01.10 "Подробиці тижня"

02.00 Х/ф "Таксист" 

03.50 Х/ф "Душа моя"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф "Заворушка з

мавпочкою" 

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в лікаря

08.40 Руйнівники міфів�4 

09.40 Х/ф "Паніка в Нью�

Йорку" 

13.05 Т/с "Загублена кімната" 

18.40 Х/ф "Тремтіння землі�4".

20.50 Х/ф "Від колиски до

могили".

22.50 Х/ф "Висота 89".

01.00 Спортрепортер

01.05 Камеді клаб 

02.05 Зона ночі Культура

02.10 Українці Віра

02.55 Зачароване колесо життя

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Українці Любов

04.05 Зона ночі Культура

04.10 Кіноальманах "Культурна

спадщина"

04.35 Українське бароко

05.05 Зона ночі

05.10 Невідома Україна

06.05 Зона ночі 
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БІ міста
Благоустрій

""ММИИРР!!  ТТРРУУДД!!  ММААЙЙ!!""  ІІ......  ССООВВІІССТТЬЬ

Так, серед тих близько
тридцяти (замість тих більше
150 (!), які "заявилися" на
цей "суботник" під час зустрі�
чі в Боярській ЗОШ №5) на
чолі з міським головою Тара�
сом Добрівським вас точно не
було. Були депутати Куда�
ренко і Вітюк, був пан
Андрійченко, був Віталій
Ключник і Михайло Лєзнік,

були жителі 7 та 8 виборчих
округів, були, врешті�решт,
журналісти "Боярки�ін�
форм" та люди, які розбива�
ли і садили цей парк в уже
далекому 1956�му на чолі з
Олександром Павловичем
Тисменецьким. Так, він теж
був. З граблями і рукавиця�
ми, з мішками для сміття, під
по�осінньому холодним
дощем, яким "порадувала"
погода. І трактор був... А вас,
шановний, не було...

Втім, близько 9 гектарів
парку з 16�ти таки було
прибрано! Тож можете
тепер приходити й ніжитися
під білокорими берізками в
затишному тіньочку на сві�
жій травичці чисто прибра�
ного парку. Якщо совість
дозволить... От тільки чи
довго той парк залишати�

меться таким чистим? Адже
особисто вас на його приби�
ранні не було...

А нам залишається ли�
ше... передати привіт. Тій
мамі, яка, гуляючи парком зі
своїм малюком, залишила на
згадку про ту прогулянку
використаний... памперс. І
тому чоловікові, який, попри
кризу, таки вижив без тих

п'яти гривень, які
з а л и ш и л и с я
після його від�
починку під
кущем. Якщо
ви зможете
правильно наз�
вати номер тієї
купюри, Віта�
лій Ключник
особисто вам її
поверне. 

А ще не
хочеться поба�
жати здоров’я

всім тим любите�
лям кайфу, які щедро всіяли
парк використаними медич�
ними шприца�
ми. Чи по тих
голках із за�
л и ш к а м и
крові будуть
бігати босо�
ніж наші
Б о я р с ь к і
діти? А мо�
же, бігати�
муть вони
по склі від
р о з б и т и х
горілчаних
пляшок, які
залишили в
парку любителі оковитої? А
як поживає без свого закор�
донного паспорта із
польськими візами громадя�
нин Львівської області Сте�
пан Стадник? Чи далеко вже

заїхав?
В т і м ,

найстрашні�
шу знахідку
один із доб�
р о в і л ь н и х
прибираль�
ників парку
знайшов.. .
м и н у л о ї
осені.

— Я того
ранку гуляв з
собакою —

розповідає чоловік. —
Дивлюся — хтось лежить.
Хлопець років 24�х. Мерт�
вий... Як потім з'ясувалося,
причина смерті — передозу�
вання наркотиків. Добре,
що гроші і документи були
при ньому... 

Втім, вражає інше. Коли
я намагався сфотографува�
ти учасників прибирання
парку, вони лише відмаху�
валися від мене: "Ми ж не
для газети, ми — для себе".
Виходить, їм це дійсно пот�
рібно. На відміну від тебе,
шановний читачу, з яким ми
так і не зустрілися 1 травня
в парку Шевченка.

Втім, ще не все втрачено.
Коли ми будемо створювати
Музей всього того непотре�
бу, який було знайдено під
час прибирання — не бари�
ся: принось свого портрета. І
ми з радістю розташуємо
його на найпочеснішому
місці експозиції того найно�
вітнішого музею людського

безкультур'я: на найвищому
сміттєвому териконі. Щоб
далеко було видно. 

P.S.: Ледве не забув,
шановний читачу, з яким ми
так і не зустрілися 1 травня в
парку. Чи не твій це, бува,
"гумовий виріб" суто страте�
гічного призначення забутий
на руїнах паркового довгобу�
ду? Не біда, що вже вико�
ристаний: приходь, заби�
рай — нам чужого не треба.
А в господарстві все знадо�
биться. Наприклад, щоб
остаточно придушити ним
залишки совісті...

Орест Уважний

А скажіть�но, доро�
гий читачу, як ви відсвят�
кували велике й світле
свято Міжнародної солі�
дарності трудящих? На
городі з лопатою? З
шашличком на природі? У
гідропарку з бокальчиком
пива? Шкода, що 1 трав�
ня ми з вами так і не
зустрілися у боярському
парку Шевченка...

служби
Комунальні

РОБОТА НЕПРОСТА І ВІДПОВІДАЛЬНА
Недосконалість системи

управління житловим фон�
дом та збитковість діючих
тарифів на послуги призвела
на сьогоднішній день до нес�
проможності всіх без винят�
ку ЖКГ справитись із основ�
ним завданням — обслугову�
вати та ефективно надавати
послуги населенню належно�
го рівня та якості. У свою
чергу й мешканці справедли�
во висловлюють своє пра�
гнення щодо підвищення
якості надання комунальних
послуг, акцентуючи увагу
місцевої влади на тому, що
питання поточного та капі�
тального ремонту будинків
повинні вирішуватися опе�
ративно та вчасно. Але ж і
покращень в роботі Боярсь�
кого ЖКГ важко не оцінити.
Візьмемо хоча б останні —
прибрані до поминальних
днів кладовища та освітлен�
ня вулиць. Що нового, чим
займається і чого потребує
ЖКГ, розповів начальник
БГ ВУ ЖКГ Давиденко
Микола Іванович.

— Як ви вже й самі знає�
те, і на шпальтах газети
кожного тижня висвітлюєте
нашу роботу, останній
місяць займалися благоуст�
роєм міста. Цього місяця
було вивезено 777 м. куб.
сміття, що приблизно
можна порівняти з 10�ма
залізничними вагонами. В
прибиранні міста було задія�
но 11 одиниць техніки
(більшість орендована) на
загальну суму 56 тис. грн.,
працювало близько 30 осіб.
Проведена розмітка доріг на
загальну суму 54 тис. грн.,
роботи тривають.

Відремонтовано дахи
будинків: повністю — по 
вул. Ленінградська, 5, част�
ково — по вул. Молодіжна,
74 та 14, Лінійна, 30.
Ремонтні роботи здійсню�
ються згідно графіка. Укла�
дений договір на проведення
ремонтних робіт по вул.
Білогородській, 41. Мова
йде про ремонт фундаменту
будинку. За кошти ЖКГ
було зроблено експертну
оцінку, роботи розпочнуться
після травневих свят. 

Щодо гарних новин, то
хочу сказати про придбану
техніку для господарства:
екскаватор "Борекс", автогі�
дропідйомник, трактор для
вивезення сміття і прибиран�
ня у місті. Розпочала роботу
виробничо�ремонтна база,
розташована по вул. Кібен�
ка, 74. Працівниками бази
вже виготовлено продукції
на 80 тис. грн. Це 50 контей�
нерів та близько 70 урн. 

Укладений договір на
в н у т р і ш н ь о � буд и н к о в е
обслуговування електричної

мережі. Цей договір не
укладався протягом 5 років,
але саме він дасть змогу
отримувати нашому підпри�
ємству кошти від РЕМ у роз�
мірі 20 тис грн. щомісяця.

Стосовно вуличного освіт�
лення можу сказати, що
нарешті ми придбали автогі�
дропідйомник для прове�
дення таких робіт. Тому
зараз формуються бригади і
складаються плани роботи.
Укладемо договір з Боярсь�
кою міською радою і будемо
працювати. Також в стадії
оформлення ліцензії на такі
види діяльності: освітлення
вулиць, теплопостачання,
установлення індивідуально�
го опалення, проведення
дорожньо�ремонтних робіт
та інше.

Укладено договір на
загальну суму 15 тис. грн.
щодо відлову бродячих тва�
рин, робота розпочнеться
після травневих свят.

Проведена експертиза
ліфтів на суму 55 тис грн.,
замінено 4 ліфтових кабіни,
капітально відремонтовано
18 ліфтів, на сьогодні всі
ліфти працюють. 4 тис. гри�
вень витрачено на благоуст�
рій кладовищ до поминаль�
них днів. 2009 року ми своє�
часно завершили опалюваль�
ний сезон, без ускладнень.
Розпочали підготовку до
нового опалювального сезо�
ну 2009�2010років.

Підприємство забезпечено
досвідченими, кваліфікова�
ними кадрами, які вміють і
хочуть працювати. У нас роз�
роблені заходи, чітко виз�
начені цілі і завдання, а вико�
нання цих заходів буде гаран�
тувати своєчасно розпочатий
опалювальний сезон. В най�
ближчих планах — закінчен�
ня переведення будинків на
індивідуальне опалення, ре�
монт під'їздів, підготовка теп�
лових мереж житлового фон�
ду, промивання системи опа�
лення, придбання обладнан�
ня для такого промивання,
що дасть змогу економити
енергоносії. Залишається
головна проблема — фінан�
сова. Складовою якої є різ�
ниця у тарифах і боржники.
Я сподіваюсь, що мешканці
розрахуються з боргами. Тоді
можна буде вимагати від
ЖКГ і своєчасний ремонт, і
належну підготовку до опа�
лювального сезону.

Робота працівників жит�
лово�комунального госпо�
дарства непроста, але вони
виконують важливу місію
— намагаються створювати
належні умови для прожи�
вання боярчан, вирішують
побутові негаразди.

Марина Смірнова

БІ
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БІ вітання
Наші

Шановні ветерани війни, праці
та Збройних Сил м. Боярка!

Президія організації від щирого серця вітає Вас,
переможців "коричневої чуми" ХХ століття, визволителів
Вітчизни та країн Європи з великим Днем Перемоги.

Бажаємо міцного здоров'я, щастя Вам та Вашим
рідним.

З повагою, голова Боярської міської організації

ВВП та ЗС Б.А. Грецький

Шановних ветеранівінвалідів війни

сердечно вітаю з головним нашим святом —

Днем Перемоги!

Ми з Вами разом пройшли тяжкими дорогами війни.
Пригадуються слова відомої пісні:

"Сплять полеглі в мільйонах окопів
Це моєї Вітчизни сини
Де була б ти сьогодні, Європа,
Де була б ти, якби не вони!"
Якби не вони та не ми з Вами.
Зичу всім Вам міцного здоров'я, довгих років життя,

натхнення та бадьорості.

Голова Боярської організації інвалідів війни 

та Збройних Сил В.А. Нурищенко

Щиро вітаю ветеранів Великої Вітчизняної війни
та всіх громадян України зі світлим і радісним святом Пере�
моги над фашистськими загарбниками.

Подвиг воїнів�переможців непідвладний часу, як і без�
межна наша вдячність тим, хто відстояв Батьківщину, вия�
вив нездоланну мужність та незламність духу.

Саме Вам завдячуємо свободою та мирним небом, тим,
що сьогодні можемо ростити дітей, обробляти лани, посмі�
хатися сонцю.

Здоров'я Вам та злагоди, добра і благополуччя.
Мирного неба Вам та Вашим родинам!

Військовий комісар Києво�Святошинського

районного військового комісаріату Київської області,

полковник П.І. Крайник

5 травня 2009 року виповнилося 50 років від Дня на�
родження екскурсовода Боярського краєзнавчого музею
Золотаренко Лідії Григорівни.

Лідія Григорівна працює в музеї близько 8 років. До
своїх обов'язків завжди ставиться відповідально й чітко.
Колектив музею знає Лідію Григорівну як грамотного,
надійного, але й вимогливого керівника, гарного фахівця
та неабиякого організатора. До колег Лідія Григорівна
завжди чуйна, уважна і коректна в поводженні.

Вагомий внесок Лідія Григорівна привнесла в пошукову
роботу, досліджуючи історію міста Боярка.

Цього дня, 5 травня, до музею з'їхалося чимало гостей,
друзів, знайомих, щоб привітати Лідію Григорівну. Керів�
ник відділу культури і туризму К�Святошинської РДА Ю.О.
Ординська вручила ювілярці Подяку від голови райдержад�
міністрації. Боярський міський голова Т.Г. Добрівський та
заступник міського голови В.В. Шульга теж привітали Л.Г.
Золотаренко з ювілеєм та вручили Подяку міської ради за
багаторічну плідну роботу та вагомий внесок в збереження і
вивчення історико�культурної спадщини м. Боярка, за прос�
вітницьку роботу та з нагоди 50�річчя з Дня народження.

Редакція "БІ"

Саме 9 травня, в світлий День
Перемоги, подвійне свято в сім'ї
Курмачів — Петра Мусійовича та
Євдокії Петрівни. Виповнюється 60
років їхнього подружнього життя.

Боярська організація інвалідів
війни та Збройних Сил щиро вітає
подружжя з цією визначною подією.
Адже це ще й "діамантове" весілля.

Бажаємо "молодим" здоров'я,
щастя та довгих років життя.

Здоров'я Вам, миру і злагоди у
домі, тепла і затишку в сім'ї, мудро�
сті, виваженості та дружньої під�
тримки.

БІ життя
Культурне

ББ КК ::   ВВ ІІ ДД   ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК ОО ДД НН ЯЯ   ДД ОО   ДД НН ЯЯ   ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ОО ГГ ИИ
У теплі квітневі та трав�

неві дні життя Будинку
культури вирувало та було
сповнене цікавих подій. 20
квітня привітати боярчан зі
світлим днем Великодня за�
вітав до БК молодіжний гурт
християнської церкви "Світ�
ло життя". Учасники гурту
виконали християнські пісні
та "провели євангелізацію"
населення, роздавши при�
сутнім духовну літературу. 

А вже 23 квітня ансамбль
барабанщиць "Експресія"
Боярського БК під керів�
ництвом Клименка Ігоря
Івановича долучився до
маршу Миру, присвяченого
річниці з дня аварії на Чор�
нобильській АЕС. Учасниці
ансамблю Таня Бабенко,
Віка Богатиренко, Даша
Герасимець, Вероніка Гоц,
Катя Грибюк, Юля Марти�
ненко, Аня Сперкач, Маша
Хоменко урочистою ходою
відкрили святковий захід.
Будинок культури вислов�
лює подяку ліцею ім. І.Богу�

на за допомогу в костюму�
ванні дівчат. 

2 травня Боярка зустрі�
чала гостей з м. Стрій —
дитячо�юнацький хор
"Щедрик". І Будинок куль�
тури не лишився осторонь.
Директор БК Ірина Анатолі�
ївна Сєчкова урізноманітни�
ла дозвілля гостей екскурсі�
єю до Боярського краєзнав�
чого музею та прогулянкою
боярським лісом, а студійці
БК та їхні керівники підго�
тували артистам саморобні
сувеніри, які вручили на
святковому концерті 3 трав�
ня. Оля Руденко та Аня
Маєвська разом з керівни�
ком студії Петриківського
розпису "Калина" Лисенко
Тетяною Кузьмівною нама�
лювали для кожного учасни�
ка хору вітальні листівки, а
керівник студії народних
промислів "Веселка" Знова
Ніна Михайлівна та її вихо�
ванка Тимченко Катя пре�
зентували гостям свої власні
роботи. 

5 травня БК гостинно
прочинив двері учасникам
та гостям загальноміських
урочистих зборів з нагоди
Дня Перемоги. І знову юні
барабанщиці, а також сту�
дійці естрадно�фольклорної
студії "Зоряночка" (керів�
ник — Медведченко Віталій
Михайлович) та літератур�
но�художньої студії "Слово"
(керівник — Сєчкова І.А.)
взяли участь у святі, підго�
тували тематичну музично�
поетичну програму. Катя
Байраченко, Валерія Гоц,
Оля Руденко, Марина Чорна
виконали попурі пісень
воєнних років, поезію та
пісню "Ми не хочемо знати
це слово — війна". 

Наразі БК має чимало
творчих планів та ідей з бла�
гоустрою своєї території,
про реалізацію яких ми
обов'язково розкажемо най�
ближчим часом.

Методист БК

Дарія Сєчкова

БІ міліція
Податкова

О П Е Р А Ц І Я  " А К Ц И З "  Т Р И В А Є  
Сьогодні силові функції

податкової міліції застосову�
ються у тих випадках, коли
має місце скоєння серйоз�
них карних злочинів, нав�
мисне ухилення від сплати
податків, на яке люди йдуть
свідомо. 

Так у квітні місяці 2009
року працівниками ВПМ
ДПІ у Києво�Святошинсько�
му районі порушено кримі�
нальну справу відносно гро�
мадянина Сергія З. за фак�
том незаконного виготовлен�
ня, зберігання та реалізації
алкогольної продукції за
ознаками злочину, передба�
ченого ч.3 ст.204 Криміналь�
ного кодексу України.

6 квітня в ході відпрацю�
вання операції "Акциз" було
проведено огляд місця події за
адресою: Києво�Святошинсь�
кий район, с. Мила, де вия�
влено факт незаконного виго�

товлення та зберігання алко�
гольної продукції громадяни�
ном Сергієм З. За результата�
ми огляду вилучено алкоголь�
ні напої — горілка "Пшенич�
на" об'ємом 0,5 л. в кількості
574 пляшки на загальну суму
5 тис. 740 грн., сировину для
виготовлення алкогольної
продукції (спиртову суміш) у
пластикових ємкостях в кіль�
кості 270 літрів на суму 2 тис.
700 грн., марки акцизного
збору старого зразка в кілько�
сті 2136, а
т а к о ж
обладнан�
ня для ви�
робництва
алкоголь�
ної про�
д у к ц і ї
(пристрій
для заку�
порюван�
ня пля�

шок, спиртометр, металеві
пробки, клей ПВА, пусті
пляшки). Орієнтовна вартість
даного обладнання становить
1 тис. 500 грн. Загальна сума
вилучених ТМЦ становить
9 тис. 940 грн.

Відділ масово�роз'ясню�

вальної роботи та звернень

громадян

Державної податкової

інспекції у Києво�Свято�

шинському районі
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ННАА  ККРРИИЛЛААХХ  ННААТТХХННЕЕННННЯЯ

БІ життя
Культурне

Про приїзд 2 травня зраз�
кового дитячо�юнацького
хору "Щедрик" з міста Стрій
боярчан сповістили заздале�
гідь, та чи хто сподівався,
що це стане справжньою
подією для тих, хто зустрівся
з цими дивовижними людь�
ми. "Якби ви з нами подру�
жились, багато ви б чого
навчились" — таке вражен�
ня, що ці слова Т.Г. Шев�
ченко саме про них сказав! І
справа не тільки в їхньому
співі (про це далі). З першо�
го погляду вони підкорюють
щирими посмішками, емо�
ційністю та … буйним скер�
цо фарб українських виши�
ванок. Про це теж неможли�
во не згадати. До Боярки
завітала концертна група у
складі 6 викладачів та 44
учасників. І уявіть собі, на
кожному з них була унікаль�

на, неповторна вишиванка,
над якою попрацювали руки
бабусь і навіть прабабусь. Не
було двох однакових! Але
нашим співакам було не до
захоплених поглядів перехо�
жих під час екскурсій (вони
відвідали Свято�Михайлів�
ську Церкву, музей, та
Михайлівський Собор у
Києві) — їхні очі жадібно
вбирали красу старого міста
(більшість дітей у Києві були
вперше), та милувалися
затишними куточками зак�
вітчаної Боярки.

До концерту ще цілий
день, але людей до них як
магнітом тягне! І ось на
площі біля Михайлівського
собору лунає "Многії літа" —
це наші гості вітають родину
киян, які тільки похрестили
дитину — вже встигли поз�
найомитись і розпрощатись
зі сльозами на очах. Вони не
несуть себе зірками, які вто�
мились від людської метушні
навколо них, хоча за час
свого існування хор об'їхав з
концертами майже всю
Україну та близьке зарубіж�
жя. Може секрет уваги до
людей знають ті, хто плекає
не тільки дитячі таланти, а й
душі? Викладач�методист
школи, голова міського
товариства "Просвіта" Лідія
Миськів має свою формулу

успішного спілкування:
"Людина — це не посудина,
яку треба наповнити знан�
нями, інформацією. Люди�
на — це є особистість, якій
ми маємо надавати крила".
Що ж, результат такого ста�
влення вражаючий! 

Другий день перебування
хору "Щедрик" у Боярці
почався з відвідин церкви.
Священик Дмитрій благосло�
вив присутніх молитвою і
помазанням Святим єлеєм,
освяченим в Храмі Гробу
Господнього, що в Єрусали�
мі, та побажав творчої нас�
наги і величі, подякувавши
Богу, що ця зустріч відбула�
ся. "Чим більше у нашого
міста друзів, тим воно сильні�
ше", — додав Т.Г Добрів�
ський, який теж був присут�
ній на богослужінні. Пара�
фіяни церкви Святої Покро�

ви надовго запам'ятають це
служіння ще й тому, що їм
довелось почути як маленькі,
крилаті душею "янголята"
возносять хвалу Творцю —
неймовірне відчуття Божої
присутності, розуміння того,
що Він — поруч, Він чує тебе
і знає твоє ім'я… Отець Дмит�
рій свої враження висловив
просто і влучно: " Не знали,
де знаходимось — чи на небі,
чи на землі — такий був
ангельський спів". Та час з
небес повертатись на зем�
лю — керівництво хорової
школи поспішає у міську
раду на зустріч з Т. Г. Доб�
рівським. Гостей, звичайно
ж, цікавив розвиток твор�
чих колективів у місті ( а в
цьому питанні нам теж є чим
похвалитись), розповідали
про своє місто, та цікавились
нашим. Під час бесіди дій�
шли цікавого висновку:
якщо ми не дозво�
лимо поглинути нас
духовній кризі, то
зможемо подолати
будь�яку еконо�
мічну.

І знову двері гім�
назії відчинені для
п р и х и л ь н и к і в
мистецтва. Свій
концерт наші гості
з міста Стрій, що на
Львівщині, побуду�

вали здебільшого на творах
місцевих авторів, щоб
краще познайомити слуха�
чів з культурою, історією та
мистецтвом Галичини. Цей
край дав Україні багато відо�
мих митців, і, переконана,
що серед обдарованих дітей
хору "Щедрик" немало тих,
хто згодом поповнить цю
скарбницю. Великі шанси,
наприклад, у Софійки
Нагірної, яка мріє стати піа�
ністкою, і вже зараз є лауре�
атом Всеукраїнського кон�
курсу піаністів імені Несто�
ра Нежанківського, твір
якого вона, до речі, і вико�
нала. Ще одна маленька
стрійчанка полонила чисто�
тою та міццю голосу —
Оленка Чень. Словами це не
передати, але Джельсаміно
мабуть їй би позаздрив.
Достойний уваги і виступ
акторів театру�студії "Подих
Мельпомени" Юрія Вільша�
нецького та Святослава
Голованова. Інтермедія
"Баба Яга в школі" виклика�
ла сміх навіть у самих сер�
йозних. А коли Юрко прочи�
тав вірші, стало зрозуміло,
що цього білявого хлопчика
невдовзі ми ще побачимо на
великому екрані. Талант,
одним словом (до речі, він
про це знає).

Боярчани були в захоп�
ленні від того свята, яке
влаштували для них гості, та
не менше вражень було і в
стрійчан, коли їх привітала
скрипалька Настя Юрчен�
ко. "Це чудо�дитина", вигу�
кували викладачі зі Стрія.
Шалені оплески та комплі�
менти зірвала Таня Сарапі�
на. Концерт начебто скінчи�
вся, але ніхто не поспішав
розходитись. Слова вдячнос�
ті, подарунки, обійми, поці�
лунки, і навіть сльози…

Своєї мети — протягти
ниточку від серця до серця,
та закохати нас у місто, на
землі якого розквітли такі
таланти, хору, і всьому твор�
чому колективу вдалося.
Часточка наших сердець
назавжди залишиться з цими
чудовими людьми, адже
спілкування з ними й справді
подарувало нам крила.

Ганна Бєлобородова

СЛІД ЗОРІ НА ЙМЕННЯ ВОЛОДАЙ

Він — слід зорі — примхливий, ледь вловимий, в
просторах щедро споєних талантом душ людських... І
лише перо поета спроможне увічнити його в часі і про�
сторі, закарбувавши в поетичному слові, й донести до
нас крізь час і простір, осяявши тим неземним сяйвом
сірість життя буденного... 

2 травня у Боярському краєзнавчому музеї відбулася
презентація нової поетичної збірки лауреата літера�
турно�мистецької премії імені Володимира Самійленка

боярчанки Тетяни Володай.

І знову директор музею
Любов Кравченко вкотре
пошкодувала, що занадто
тісне приміщення музею,

яке ледь змогло вмістити
всіх бажаючих привітати
пані Тетяну з її святом. А
привід — неабиякий. 

"Слід зорі" — четверта
поетична збірка у творчій
біографії нашої землячки.
До цього були "Лілея біла"
(1995), "Птах на долоні"
(2003), "Береги" (2006). 

Сліди естетичних уподо�
бань, тонкий світ духовної
суті, що прагне у наш склад�
ний, роздертий протиріччями
час до внутрішньої гармонії,
до єдності з природою, до
розуміння, співпереживання
і співчуття... Саме з цього зіт�
кано тонке полотно збірки,
саме ця атмосфера панувала
у залі — природня і світла, і
єдино можлива в
колі друзів. Та
атмосфера, яка
надихнула Олек�
сандра Лукінова на
ілюстрацію цієї
книжки. А про
історію створення
цих містично�
психологічних ілю�
страцій, які орга�
нічно "доповнили"
й поглибили вис�
ловлене поетичними рядка�
ми, художник розповів осо�
бисто... 

Та почалася презентація
із... виїзного міні�засідання
обласної Спілки письменни�
ків, до якого не було допу�
щено жодного із цікавих до
всього гостей "іменинниці".
Саме в той час, коли дарува�
лися квіти і звучали перші
вітальні слова у "неофіцій�
ній" обстановці тісного
музейного коридорчика, на
тому історичному для пані
Тетяни засіданні й було
прийнято рішення щодо
подання її кандидатури до
членства в Спілці письмен�
ників України. Про що на

закінчення свого вітального
слова цілком офіційно пові�
домив присутніх голова
обласної Спілки письменни�

ків Анатолій Гай,
чим викликав
справжню бурю
аплодисментів.

І ще одна при�
ємна новина пере�
стала бути того дня
таємницею. Як
повідомила пані
Тетяна, на осінь
(чи, бува, не до її
Дня народжен�

ня?) планується
презентація її першого
диску. Втім, диск — то робо�
та авторська. Адже пісні
пані Тетяни звучатимуть у
виконанні нещодавно ство�
реного гурту "Тріо Ріо",
своєрідний дебют якого від�
бувся саме під час презента�
ції "Сліду зорі".

Кожна нова книга — то
відкриття і одкровення. Та є
в новій збірці відкриття від�
криттів. До цього Тетяна
Володимирівна оминала
великі поетичні жанри.
Тому історична поема "Ма�
теринська пісня", якою і
завершується збірка, свід�
чить про наступну сходинку,
якої досягла у своїй творчос�
ті пані Тетяна.

Дві години дружнього
спілкування, в яке перетво�
рилася презентація нової
збірки, промайнули непо�
мітно... Та найцікавіше
було, звісно ж, пізніше: ко�
ли залишилися лише най�
ближчі друзі, коли було при�
брано мікрофони і вимкне�
но разом зі світлом фоногра�
ми, коли був забутий чай і
філіжанки з кавою. Тому
що передавалася по колу
гітара, тому що звучало
поетичне слово, тому що
відкриті серця були на відс�
тані розкрилених вій, за
якими іскрилося щастя...

Радислав Кокодзей
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БІ хроніка
Спортивна

Організатором змагань
став Боярський фізкультур�
но�спортивний клуб інвалі�
дів "Ікар", технічним партне�

ром — ТК "Домосфера". Що
ж до учасників, то такій
широкій "географії" можна
лише позаздрити: навіть з
США була одна учасниця —
інтернаціональний екіпаж
Київ — Санкт�Петербург —
США Тойоти�Кароли №4 у
складі пілота Едуарда Скаку�
на та штурмана Валентини
Сікачини. А ще — Свердлов�
ськ, Санкт�Петербург, Пен�
за, Москва, Северодонецьк,
Тольяті, Лисичанськ, Обу�
хів, Сміла, Коцюбинське,
Хмельницький, Балта,
Бійськ, Біла Церква, Київ. І,

звичайно ж, Боярка, яку
представляв заявлений екі�
паж №6 "Таврія" (пілот —
Сергій Пасічник та штурман
Василь Марченко) та екіпаж
№22 "Рено" (пілот — Олек�
сій Оревін та штурман Яро�
слав Янчевський).

Отримання "легенд"
(карт маршруту), перед�
стартовий інструктаж. Міні�
концерт на заздалегідь вста�
новленій сцені, слова вдяч�
ності на адресу всіх тих, хто
допомогли в цій благородній

справі з вуст президента
клубу інвалідів "Ікар" Гали�
ни Сигизмундівни Ореві�
ної... Старт! Спочатку —
фігурне водіння, обов'язко�
ве для кожного екіпажу...
Попереду — траса... 

Стартувавши в Боярці,
авторалі фінішувало того ж
таки дня в Ірпіні. А кращим
в абсолюті був екіпаж №2 зі
Свердловська, який і вибо�
ров І місце ( пілот — Ігор
Довгий, штурман — Сергій
Довгий). Відповідно ІІ і ІІІ
місця "забрали" москвичі —
екіпаж №23 (пілот — Дми�
тро Фролов, штурман —
Ігор Мутовін) та екіпаж
№8 (пілот — Максим
Івінський, штурман —
Дар'я Туманова). 

Втім, були переможці, та
не було переможених. Адже
ці люди кинули виклик не
трасі, а власній долі і тій
жалості, яку вони звикли
бачити в очах зустрічних.
Так, вони кинули виклик. І
перемогли.

Радислав Кокодзей

ВВППЕЕВВННЕЕННИИЙЙ  ППООЛЛIIТТ  ""IIККААРРАА""
2 травня в Боярці, на

стадіоні "Зеніт", старту�
вало ще одне Всеукраїнське
свято, яке, за доброю
Боярською традицією,
перетворилося на міжна�
родне — ралі "Каштани
Київщини — 2009". Втім,
унікальність цього ралі в
іншому: його учасники —
люди з особливими фізич�

ними потребами...

ЧЧ ИИ   НН АА ЙЙ ВВ АА ЖЖ ЧЧ ИИ ЙЙ   ББ ІІ ЙЙ
ПП ЕЕ РР ЕЕ ДД ОО СС ТТ АА НН НН ІІ ЙЙ ??

Тому що було ще 3 трав�
ня, і у Боярці того дня, як і
кожної неділі, грали. Звіс�
но ж — у волейбол! І
результати останніх перед�
фінальних ігор таки зафік�
совані. І що ж ми маємо?

"НПУ — "Чайка — 2:1;
Гатне — Софіївка — 1:2;
"Молодіжка — "НПУ —
0:2; "Софіївка — "Спорт�
клас — 2:0; "Вишневе —
"Газовики — 1:2; "ДБСШ
— Гатне — 0:2; "Молодіж�
ка — "Газовики — 2:1.

Висновки робіть самі...
А своїми думками можна
буде обмінятися (нагадує�
мо!) 10 травня, на глядаць�
ких трибунах Хотівської
ЗОШ. Причому запізнюва�
тися не радимо.

Радислав Кокодзей

Останній волейболь�
ний "бій" вже не за гора�
ми. І називається він —
фінал Чемпіонату Києво�
Святошинського району з
волейболу... І відбудеться
він 10 травня. Та про це —
у нашій наступній розпо�
віді....

Як розповіла мені продю�
сер фільму Ксенія Юшкова
під час короткого експрес�ін�
терв'ю, "Дом для двоих" — то
є робоча назва нового телеві�
зійного художнього
фільму, який знімає
компанія "Нова сту�
дія". (Роботи цієї
компанії українські
глядачі вже встигли
оцінити, зокрема, з
фільмів "Доярка із
Хацапетівки", "Зав�
тра буде завтра",
"Небо в горошок"
тощо). Режисер�по�
становник — Сергій
Альошечкін (саме він зняв
такі фільми як "Пять минут
до метро", "День Независи�
мости"... А нещодавно знята
ним нова чотирьохсерійна
мелодрама "Еще один шанс"
з'явиться на телеекранах
(1+1) вже восени). 

— Про що цей фільм?

— Це — мелодрама про
молоденьку вчительку, яка за

розподілом потрапляє в село.
А далі — хвилююча історія
про її роботу та кохання...

— Чому ж саме в Бояр�

ці знімаються сцени цього

фільму?

— В Боярці надзвичайно
фактурна школа. Ми зніма�
ємо звичайну історію, зви�
чайне життя. Тому нам не
потрібні різні євроремонти
та новітні технічні засоби
навчання. Для нашого заду�
му сучасні мегаполісні нав�
чальні заклади аж ніяк не
підходять.

— Які актори задіяні в

фільмі? 

— Костянтин Соловйов; у
головних ролях — Олек�
сандр Скотніков та Каріна
Разумовська; Валерій Сергі�
йович Золотухін. З українсь�
ких акторів — Рима Зюбіна,
Ольга Радчук та інші. 

Журналіст як... 

жертва контракту!

Найголовнішою жертвою
контракту, підписаного з
акторами, став... ваш корес�
пондент. Адже умови того

суворого документу заборо�
няють російським акторам
давати інтерв'ю до закінчен�
ня роботи над фільмом.
Тому жодного слова з того
надзвичайного приємного
спілкування у перервах між
сценами фільму опублікува�
ти не маю права. Доведеться
обмежитися лише фото та
короткою довідкою.

Олександр Скотніков
народився 18 серпня 1979
року. В 2004 закінчив Шко�
лу�студію МХАТ (курс Є.Ка�
меньковича). 

В Театрі Табакова Олек�
сандр Скотніков зіграв у
спектаклях "Псих", "Старий
квартал", "Нащадок". З
2006 року Олександр — в
трупі Театру Табакова.

Театральні роботи: "Бег"
(комендант станції), "Вос�
кресение. Супер" (Филипп),
"Когда я умирал" (Джул),
"Солдатики" (Хруст), "По�
хождение”, за поемою
Н.В.Гоголя "Мертвые ду�
ши"), "Рассказ о семи пове�
шенных" (Сергій Головін).

Та українському глядачеві
Олександр більше відомий,
звісно ж, своїми роботами в
кінофільмах. Його дебют як
кіноактора припадає на 2004
рік (фільм "Увольнение").
Першою "зірковою" роботою
Олександра став фільм "Сол�
даты�5", після якого молодо�
го актора запросили знятися
в "Национальном достоянии"

(2006) та "Службе доверия"
(2006). Після чого кінемато�
графічний доробок цього
талановитого юнака з гли�
бокими сумними очима
(який зараз вважається най�
вродливішим сучасним росій�
ським актором) починає
швидко розростатися. 2007
рік: кінофільми "Иное",
"Русалка", "Кремень", "Дед
Мороз поневоле"; 2008 рік —
"Блаженная", "Однажды в
провинции", "Отцы и дети".

Зйомки на Україні спра�
вили на Олександра неабияке
враження. Та поділитися
ними Олександр Анатолійо�
вич зможе лише після завер�
шення зйомок "Будинку для

двох", оскільки
умови контракту не
дозволяють давати
інтерв'ю до закін�
чення роботи над
фільмом.

Свою першу
роль російська
актриса Каріна
Разумовська зігра�
ла в ... п'ять років!
Тоді, в 1989, вона
дебютувала в кіно�

картині "Торможение в
небесах".

Закінчивши школу, Карі�
на навчалася в Санкт�Петер�
бурзькій академії театраль�
ного мистецтва. По її закін�
ченні — робота у Великому
драматичному театрі ім. Г.А.
Товстоногова... 

Продовження у наступному номері

ЯЯКК  УУ  ББООЯЯРРЦЦІІ  ФФІІЛЛЬЬММ  ЗЗННІІММААЛЛИИ......

Як створюється художній фільм? Як твориться
те диво, яке примушує нас плакати, шаленіти, не
відриваючи погляду від блакитного екрану, забувши про
все на світі й спостерігаючи лише за подіями, відтворе�
ними саме для нас, які розгортаються на його чарівно�
му склі. Наш кореспондент спробував зазирнути по той
бік кінокамери. Тому спробував "розвернути кінокаме�
ру" в інший бік. Тим більше, що й слушна нагода не заба�
рилася. Адже з 1 по 3 травня в Боярці знову знімався

художній фільм — "Дом для двоих". 
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Загальний тираж 5000 прим.

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

Реклама
ОголошенняБІ

09.05

СБ

10.05

ВС

11.05

ПН

12.05

ВТ

13.05

СР

14.05

ЧТ

15.05

ПТ

16.05

СБ

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +22° +28° +19° +23° +20° +20° +21° +16°

Температура вночі°C +13° +9° +12° +12° +11° +9° +10° +7°

Тиск 749 750 749 744 743 745 743 744

Вологість % 54 47 61 79 66 61 70 82

Вітер м/с 

Комфорт °C 16 19 16 16 13 12 13 10

4 4 5 4 5 4 3 5

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події

міста й району? Вам цікаво бути у центрі подій

життя громади? Тоді вмикайте свої радіоточки

і слухайте Боярське радіо!

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но�аналітичний тижневик "На Боярській хвилі".

Інформаційне агентство 

“Боярка*Інформ”

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН
ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

12 травня 2009 р. в

актовій залі БСШ № 5 о

17.00 пройдуть громадські

слухання щодо затвер�

дження Генерального

плану м. Боярка.

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.

Центр "Умка"
В м. Боярка по вулиці

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

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

Довідки за телефоном:
8*097*840*05*43

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: 8*097*512*02*05. Віталій

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” Ніна Харчук

Соціалістична партія

України, Києво*

Святошинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ДДДДООООРРРРООООГГГГ ІІІІ     ВВВВЕЕЕЕТТТТЕЕЕЕРРРРАААА НННН ИИИИ !!!!
Вітаємо Вас з великим Днем — Днем Перемоги!

Дозвольте подякувати Вам, ветерани Великої Вітчизняної війни, за стійкість і мужність,

проявлені Вами в роки лихоліття. Цей дійсно святий день завжди викликає почуття світлої

радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою великою

ціною завойовано нашу Перемогу, ми схиляємо голови перед священною пам'яттю заги�

блих.

Пройшовши крізь спалахи вогняних років, Ви зуміли зберегти чистоту душі та помислів.

Низький уклін Вам за подвиги в роки війни, пам'ять про них назавжди залишиться в сер�

цях багатьох поколінь. 

Бажаємо всім ветеранам Великої Вітчизняної війни міцного здоров'я на довгі літа, мир�

ного неба над головою, щастя, злагоди Вам і Вашим родинам.

Запрошуємо всіх!

В суботу, 16 травня
2009 року, з 10.00 до 16.00
на заключний фестиваль
дитячої творчості під від�
критим небом "Обереги
любові�2009".

В програмі фестивалю:
10.00 — 12.00 — кон�

курси для дітей, виставка�
продаж дитячих робіт,
майстер�класи, фотови�
ставка;

12.00 — 15.00 — кон�
цертна програма.

Чекаємо на вас за адре�
сою: м. Боярка, вул. Біло�
городська, 23,а

СПД Прокиш
Ремонт пральних машин�автомат

Ваша пральна машина зламалась?

Вам не подобається якість прання 

і машина погано полоще білизну?

Всі ці проблеми вирішуються 

швидко і з повною відповідальністю.

Телефонуйте: 8�097�204�95�99;

8�097�978�75�33

За Вашим бажанням
веселі клоуни 
завітають 
у гості:

— додому;
— в кафе;
— на відпочинок

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

Торгово*производственному холдингу

"Золотой Мандарин"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
— секретарь 
(знание английского и, желательно, немецкого);
— менеджер по продаже строительных материалов
(з/п ставка +%) 
(с опытом работы, желательно авто);
— бригадир по укладке тротуарной плитки 
(з/п от 3500 грн+%). опыт работы обязателен).

г. Вишневый, ул. Киевская, 17, 

тел. 8(044)594*21*40, 8(067)464*31*01, 

E*mail: hr@goldmandarin.com.ua
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