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ПЕРЕМОГИ! З ДНЕМ 

Багато років
минуло від не�
з а б у т н ь о г о
травня 1945
року, але й сьо�
годні ваш ве�
личний подвиг
залишається
невичерпним
джерелом пат�
ріотизму та вір�
ного служіння
своєму народу.

У цей слав�
ний день ми
згадуємо всіх,
чиє життя за�
брала війна,
низько вклоняємося та складаємо гли�
боку шану ветеранам, які на своїх пле�
чах винесли тягар війни та підняли краї�
ну з руїн у повоєнні роки.

Дякую вам, ветерани Великої Вітчиз�
няної війни, за стійкість і мужність.
Пройшовши крізь спалахи вогняних ро�
ків, ви зуміли зберегти чистоту душі та
помислів. Низький уклін вам за подвиги
в роки війни.

Бажаю всім захисникам Вітчизни міц�
ного здоров'я на довгі літа, мирного не�
ба над головою, щастя, злагоди вам і
вашим родинам.

Петро МЕЛЬНИК,
народний депутат України

ДОРОГІ ВИЗВОЛИТЕЛІ,
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ!

9 Травня � це день, коли увесь врятова�

ний світ зі словами вдячності згадує про

героїв, котрі перемогли у найстрашнішій

війні, подолали тяжкі випробування, віч�

на�віч зустрілись зі смертю і принесли мир

на згорьовану та опалену полум'ям війни

землю.

День Перемоги � це свято, яке нагадує

живим про великі втрати і жертви, вчить ці�

нувати життя і мир та можливість творити,

любити і просто жити.

Дякуємо вам за все, що ви зробили для

нас. Здоров'я вам та наснаги, радості та

щастя.

З Днем Перемоги!

Депутатські фракції 
у Боярській міській раді

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!

Щиро вітаємо вас із найвеличнішим
святом країни � Днем Великої Перемоги!

Своїм подвигом ви подарували нам
життя, мирне небо над головою, май�
бутнє нашим дітям. Ви врятували Євро�
пу та світ від фашистської чуми. Ніякі ро�
ки не в силах применшити ратний под�
виг Солдата Перемоги, який у кривавих
боях під Києвом і Севастополем, Ленін�
градом і Москвою, Сталінградом і Оде�
сою кував Велику Перемогу та завер�
шив свою визвольну місію біля стін
зруйнованого Рейхстагу.

Низький уклін тим, хто наближав 9
травня 45�го на трудовому фронті, пере�
жив жахіття фашистської окупації, жін�
кам та вдовам, які відбудовували дер�
жаву в тяжкі повоєнні роки.

Схиляємо голову перед вашими рід�
ними та близькими, яким не судилося
повернутися з фронтів Великої Вітчизня�
ної війни та дожити до наших днів. Вічна
їм пам'ять і слава!

Дорогі друзі! Щиро зичимо вам міцно�
го здоров'я та довгих  щасливих років
життя!

З повагою,
Анатолій  ПРИСЯЖНЮК, Олександр КАЧНИЙ,
голова Київської голова Київської 
облдержадміністрації         облради

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ,
ВЕТЕРАНСЬКІ ВДОВИ, БІЙЦІ

ТРУДОВОГО ФРОНТУ!

Сердечно вітаю вас
із Днем Перемоги!

67 років тому саме 9 травня відбу�
лася визначна подія, яка змінила хід
історії � на зміну війні прийшов мир.
Наша країна отримала змогу віднов�
лювати зруйноване народне госпо�
дарство, наш народ отримав можли�
вість радіти життю. І саме ви, шановні
ветерани, ціною власного здоров'я
подарували нам, наступним поколін�
ням дітей та онуків, відроджені з руї�
ни міста і села, навчили нас самовід�
дано любити Батьківщину, стали гід�
ним прикладом мужності та героїзму. 

Зичу вам здоров'я, достатку, ра�
дості в дітях та онуках. 

Шануємо ваш подвиг, вклоняємося
вашим сивинам, дякуємо вам за жит�
тя!

З повагою, 
міський голова Боярки 

Тарас Добрівський

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!

Відкриттю обеліска передував
урочистий мітинг. Першим до при�
сутніх звернувся народний депутат
України Петро Мельник. 

� Я дуже дякую боярчанкам, кот�
рі попросили мене допомогти
встановити в їхньому місті обеліск,
який ми сьогодні відкриваємо. На
цьому кладовищі поховано багато
наших земляків, які загинули у Ве�

лику Вітчизняну війну. Ми повинні
пам'ятати тих, хто віддав своє жит�
тя. Пам'ять � це найбільше, що має
людина. Цей обеліск � знак пошани
до загиблих. Тож нехай живе
пам'ять про людей, які захищали
нашу країну. 

Саме Петро Володимирович
відгукнувся на лист жителів Бояр�
ки про допомогу у спорудженні
обеліска. Пройшло менше двох
місяців і ось 7 травня вже відбуло�
ся відкриття пам'ятного знаку.
Cлова вдячності та шани лунали
того дня від представників влади �
голови Києво�Святошинської
райради Володимира Луцюка,
заступника голови Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації
Анатолія Іскоростенського, пер�
шого заступника міського голови
Боярки Валерія Скочка, голови
Боярської міської організації Пар�
тії регіонів, секретаря міськради
Дмитра Паливоди. А скільки зво�
рушливих слів приготували тим,
хто сприяв, щоб ця подія відбула�
ся, жителі міста та керівники вете�
ранських організацій � Анатолій
Пастовенський та Лариса Козлен�
ко.  

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

"9 Травня � це день
пам'яті та прояву небайду�
жості", � так під час відкриття
обеліска загиблим у 1943 ро�
ці, що відбулося в Боярці за
день до Свята Перемоги, заз�
начив перший заступник
міського голови Боярки Вале�
рій Скочко. І справді захід,
який відбувся того дня на ста�
рому кладовищі, став прямим
тому доказом. Біля місця
встановлення пам'ятного зна�
ку зібралися усі ті, хто не за�
був про героїчний подвиг, про
величезну жертву цілого по�
коління українців, які захища�
ли рідну землю в роки Вели�
кої Вітчизняної війни � пред�
ставники влади, ветерани,
школярі, жителі міста. 

У Боярці відкрито обеліск

загиблим в 1943 році.

3 стор.
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Комунальники Боярки подба�
ли про оновлення фонтану,
який прикрашає майдан біля
будинку урочистих подій. Після
робіт, які були проведені кому�
нальною службою міста, цен�
тральний майдан став ще кра�
сивішим та ошатнішим. 

Тож не дивно, що це місце
вподобали для відпочинку бо�
ярчани різного віку. 

Уже найближчим часом
по вулиці Щорса буде від�
крито новий дитячий май�
данчик. Роботи щодо його
встановлення розпочали�
ся минулого тижня. Про
реалізацію цієї доброї
справи для маленьких
мешканців будинків, що
знаходяться поруч із
об'єктом, подбали Бояр�
ська міська рада та голова
Боярської міської органі�
зації Партії регіонів Дмит�
ро Паливода. 

� Ми виконуємо нашу пе�
редвиборчу обіцянку. Адже
на цьому масиві не було жод�
ного місця для дозвілля ма�
лечі, � розповідає Дмитро Па�
ливода. � Тому ми зосереди�
ли наші зусилля на вирішенні
цього питання. Сподіваюся,
що вже у найближчому май�
бутньому маленькі жителі
цього масиву матимуть місце
для розваг. Крім того, у пла�
нах на майбутнє встановлен�
ня в цій частині міста ще од�
ного майданчика для дітей.

Волонтери зосередили
свою увагу на двох точках в
місті: парку Шевченка та
частині лісу вздовж Хреща�
тика від парку Перемоги до
районної лікарні. Особливіс�
тю акції стало те, що учасни�
ки не лише збирали сміття,
але і сортували його на три
категорії: скло, пластик та ін�
ше. В результаті було напов�

нено близько
в і с і м д е с я т и
120�літрових
мішків із сміт�
тям: 27 � зі
склом, 43 � з
пластиком і 13
� з рештою.

� Нам упер�
ше випала на�
года стати пар�
тнером акції та�
кого масштабу
і дуже приємно
зробити свій
скромний вне�
сок в очищення
міста, � заува�
жив перший
заступник директора компа�
нії "Ергопак" Андрій Фаюра. 

Володимир Боженко, го�
лова громадської органі�
зації "Енерго�Еко", який
брав участь в прибиранні
парку Шевченка, сказав:

"Це здорово, що прово�
дяться подібні акції. Я дуже
турбуюся за цей парк, тому
що сам в 1961 році саджав
ці дерева.".

Інф. “Боярка�Інформ”

27 квітня представники
різних установ, підпри�
ємств та організацій міста
взяли участь у заходах з
очистки та благоустрою
території Боярки. Значна
робота була проведена з
прибирання території
обабіч дороги Боярка�
Петрівське (виїзд із міс�
та). Участь у цьому заході
взяли працівники Бояр�
ської міської ради, пред�
ставники Боярської місь�
кої організації Партії регі�
онів та комунальники міс�
та. Спільними зусиллями
територія була очищена
від сміття та сухостою.
Тож тепер в'їзд до міста
став набагато привабли�
вішим. Сподіваємося, що
цей приклад надихне й
деяких членів садових то�
вариств подбати про об�
лаштування фасадів своїх
садиб. 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Головне управління юстиції у Київській області оголошує конкурс на заміщення ва�
кантної посади реєстраційної служби Києво�Святошинського районного управління
юстиції Київської області:

� головного спеціаліста відділу речових прав на нерухоме майно реєстраційної
служби Києво�Святошинського районного управління юстиції Київської області;

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища юридична освіта, стаж юридич�
ної роботи не менш, як два роки, володіння державною мовою, знання ПК. 

Головне управління юстиції у Київській області оголошує конкурс на заміщення ва�
кантної посади реєстраційної служби Києво�Святошинського районного управління
юстиції Київської області:

� провідного спеціаліста відділу речових прав на нерухоме майно реєстраційної
служби Києво�Святошинського районного управління юстиції Київської області;

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища юридична освіта, стаж роботи
за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного
року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше двох років, воло�
діння державною мовою, знання ПК.

Конкурс триває один місяць з дня оголошення. Документи приймаються

протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за

адресами: м. Київ, вул. Ярославська 5/2, контактний тел.: (044) 462�51�48,

(044) 463�75�97, м. Вишневе вул. Лесі Українки, 86 тел.: 045(98)7�13�32, 406�

38�45.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
Позачергова 19 сесія

РІШЕННЯ № 19/1004
від 25  квітня   2012 року                                                            м. Боярка

Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської
ради VI скликання від 29.12.2011 року  № 15/813  
"Про затвердження міського бюджету на 2012 рік"

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетним кодексом  України, рішенням сесії районної ради від 12.04.2012 року №
203�17�VI "Про внесення змін до рішення Києво�Святошинської районної ради від
28.12.2011 р. №173�17�VI "Про районний бюджет Києво�Святошинського району на
2012 рік", рішенням Боярської міської ради VI скликання від 29.12.2011 року №
15/813 року "Про затвердження міського бюджету на 2012 рік", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А:
1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по КДБ 41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально�економічного розвитку окремих територій на 570000,00 грн.

2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 570000,00 грн.,
напрямком використання якого є передача із загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) коштів Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих
територій у сумі 570000,00 грн.

3. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 570000,00 грн.,
напрямком покриття якого визначити надходження із загального фонду міського
бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) коштів Субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного
розвитку окремих територій в сумі 570000,00 грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) по
КФК 100203 по КЕКВ 2410 на 570000,00 грн. за рахунок передачі із загального фонду
до спеціального коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих територій з
внесенням відповідних змін до додатків 2, 3, 7 "Рішення про затвердження міського
бюджету на 2012 рік".

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Скочка В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Згідно:
СЕКРЕТАР РАДИ Д.І. ПАЛИВОДА
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Позитив

Благоустрій

Виконавчий комітет Боярської міської ради 

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування:
� головного спеціаліста з комунальних питань та благоустрою � 1 штатна одиниця

(на час відпустки по догляду за дитиною);
� головного спеціаліста з юридичних питань � 1 штатна одиниця (на час відпустки по

догляду за дитиною);
� головного спеціаліста з юридичних питань ради � 1 штатна одиниця.
1. Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професій�

ного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, вмін�
ня користуватися ПК та оргтехнікою, досконале знання державної мови в обсягах дос�
татніх для виконання службових обов'язків.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців
конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Зако�
нів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" і "Про засади запобі�
гання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціо�
нальних повноважень відповідного відділу.

2. Потрібні документи: особова картка (форма №ГІ�2ДС),. автобіографія, копія доку�
ментів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за 2011 рік, копію паспорта, військового квитка, довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера, медична довідка про стан здоров'я за формою.

Прийом документів для участі у конкурсі проводиться протягом 30 календарних днів
з дня його оголошення.

3. Звертатись за адресою: м. Боярка, вул.Білогородська, 13, Боярська місь�

ка рада, кабінет № 7. Довідки за телефоном 43�241.

Оголошення

Офіційно

Привітання

27 квітня відбула�

ся третя екологічна акція

"Зробимо Україну чис�

тою!". У нашому місті ак�

цію підтримали 147 еко�

активістів, котрі виріши�

ли спільними зусиллями

очистити боярські парки

від сміття. Локальним

партнером акції висту�

пила ТМ "Дрібниці жит�

тя" (компанія "Ерго�

пак"). 

���	��� �	 ��������� �������� �	��	����	 

�� �	 �������

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку (КВ №2097892),
виданий Києво�Святошинським відділом земельних ресурсів 13 лютого 2007 року
Радовській Ганні Григорівні, вважати недійсним.

Цими днями подружжя Галини Михайлівни та Анатолія Кириловича
Вергелес,котрі прожили разом довге та щасливе життя, святкуватиме
чергову рівчницю свого весілля. Все життя ця красива пара пройшла рука
об руку, показуючи приклад великої любові та поваги один до одного.
Багато років свого життя подружжя присвятило роботі на боярському
заводі "Іскра". 

Дорогі Галино Михайлівно та Анатолію Кириловичу, многая літа вам та
вашій любові! 

Друзі та знайомі 
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� Нам дуже приємно, що на�
родний депутат України Петро
Мельник та міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський відре�
агували на наш лист та сприя�
ли встановленню обеліска, �
зазначила у своєму виступі бо�
ярчанка, яка має статус дитини
війни, Ольга Остапівна Інгля�
товська. � На це кладовище в
буремні воєнні роки для захо�
ронення привозили загиблих
солдатів. Тут знаходиться біль�
ше десяти братських могил.
Тому встановлення обеліска є
вкрай важливим для збере�
ження героїчної слави нашої
землі для наших дітей та онуків. 

Виступи учасників мітингу завер�
шує знаменна мить відкриття обе�
ліска, на якому викарбовано: "Тут
поховані десятки радянських лю�

дей, які загинули восени 1943 року
під час бомбардування фашист�
ським літаком цивільного ешелону
на станції Боярка" та червоноармій�
ці, які загинули, визволяючи Київ. І
вже за декілька хвилин підніжжя

пам'ятного знаку устеляє різно�
барв'я весняних квітів, які сюди на
знак пошани героям війни принес�
ли боярчани та гості міста різних
поколінь.  

Святослава Бережна

Видання книги ініційоване Бо�
ярською міською радою на чолі з
міським головою Тарасом Доб�
рівським та його заступником
Валерієм Дубовецьким.

Збірник складається з трьох
частин: "Пам'ять зобов'язує ша�
нувати історію"; "До біографій
боярчан � ветеранів Великої Віт�

чизняної війни"; "Канонада спо�
гадів. Поезія, нариси, оповідан�
ня, репортажі".

Активну участь у роботі над
книгою взяли громадські органі�
зації: Боярська міська організа�
ція інвалідів війни, Збройних Сил
та учасників бойових дій на чолі
з Володимиром Нурищенком та
"Боярське Мистецьке Братство"
на чолі з Віталієм Примайчен�
ком.

До збірника увійшли розповіді
про  ветеранів, написані Ганною
Відеречко, Валентиною Сіродан,
Віталієм Приймаченком, Воло�
димиром Нурищенком та іншими
авторами.

Світлана Кудрик 

4 травня Боярку відві�
дала делегація працівни�
ків посольства Китайської
народної республіки, яку
очолив посол КНР в Укра�
їні Чжан Сиюнь.

Біля Боярського крає�
знавчого музею гостей
міста привітали міський
голова Боярки Тарас
Добрівський, заступник
міського голови Валерій
Дубовецький та директор
музею Любов Кравченко.

Під час зустрічі Чжан Сиюнь і Та�
рас Добрівський намітили попе�
редні плани культурної співпраці,
досягли домовленості щодо пере�
кладу та демонстрацій в Україні 24�
серійного фільму за романом Ми�
коли Островського "Як гартувалася
сталь" та обмінялися пам'ятними

сувенірами.
Працівник музею Людмила Анд�

рюшенко провела в музеї цікаву
екскурсію для наших гостей, після
якої делегація мала змогу ознайо�
митися з виставкою боярських ху�
дожників Олександра Малінченка
та Юрія Шпака й переглянути фраг�
менти фільму про Павку Корчагіна.

А керівник відділу культури і туриз�
му Києво�Святошинської РДА
Дмитро Гончаренко вручив панові
Чжан Сиюнь на згадку про цей візит
примірники ювілейної книги, вида�
ної до 75�річчя Києво�Святошин�
ського району.

Радислав Кокодзей, 
фото автора   

На нашу землю, в наші серця знову приходить
Велике свято � День Перемоги! 

Щиро вітаю з цією священною і світлою датою
Вас � дорогих ветеранів, тих, хто мужньо пройшов
фронтовими дорогами, сповна виконав свій патрі�
отичний обов'язок!

Свято Перемоги � це життя, дароване кожному з
нас, це � наказ нам, нащадкам, жити й працювати
на благо майбутнього України! 

Дозвольте в цей світлий день � День Перемоги �
свято, яке було, є і буде завжди � побажати міцно�
го здоров'я, довгих років життя, мирного неба,
святого хліба на столі, світлих помислів у серці і
всіх земних радощів.

Вічна пам'ять і вічна слава героям! 
З повагою, 

Києво�Святошинський районний 
військовий комісар П. І. Крайник

Бойові побратими і товариші, інваліди та
учасники бойових дій, вдови і учасники вій�
ни, всі ті, на чию долю припало випробу�
вання війною та воєнним лихоліттям. Для
усіх нас 9 Травня � по�особливому знакове
свято.   

Тож прийміть у день нашої Великої Пере�
моги найщиріші вітання та побажання здо�
ров'я, достатку, любові близьких та рідних,
повноти життя та радості. 

З глибокою повагою, 
голова Боярської міської організації 

інвалідів війни, Збройних Сил 
та учасників бойових дій 
Володимир Нурищенко

Для всіх нас � людей із різних регіонів України,

представників різних поколінь і різних

професій � День Перемоги залишається 

одним із найважливіших свят.

Днем, коли в кожній родині ми вшановуємо подвиг і
пам'ять наших дідів і прадідів, що пройшли пекло Дру�
гої світової і перемогли фашизм, врятували світ від іде�
ології ненависті.

9 Травня назавжди залишиться особливим святом
для мільйонів наших земляків, що відзначають цей
день зі сльозами на очах. Адже жодне село, жоден дім,
жодну родину не минула найстрашніша війна ХХ століт�
тя.

Внесок України і українського народу у Велику Пере�
могу неоціненний. Україна заплатила мільйонами жит�
тів за те, аби світ назавжди позбувся фашизму.

Щороку все менше залишається з нами ветеранів,
учасників війни � героїв, які пройшли нелюдські випро�
бування і виявили надзвичайну мужність, патріотизм,
стійкість, волю до Перемоги. Ми вклоняємося їхньому
подвигу.

Сьогодні суспільству дуже бракує патріотизму, го�
товності боротися за Україну. Тож пам'ятаймо про под�
виг ветеранів, вшануємо сьогодні їхню мужність та від�
вагу, пам'ятаймо про уроки війни, головний з яких � у
несприйнятті фашизму, нацизму, расизму і ксенофобії
у будь�яких проявах.

Ми маємо пишатися своїми ветеранами. Ми в боргу
перед ними. І ми також маємо зробити все для того,
щоб прийти до національного порозуміння, примирити
усіх, хто в роки Другої світової війни у різних арміях бо�
ровся за незалежну і вільну Україну, за наше з вами
майбутнє. 

Наш святий обов'язок � робити усе для того, щоб лю�
ди, які пережили страшні роки війни, які зазирнули в очі
смерті, мали сьогодні гідне життя.

Зі святом нас усіх! З Днем Перемоги!

Щиро ваш, Віталій Кличко

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ!

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ! 

�� ���	 �	���	�� �����	����� ���	������ �������	 
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1 стор.

Під час урочистих збо�

рів ветеранів району, які від�

булися 7 травня в актовій залі

районної класичної гімназії,

було презентовано другий ви�

пуск книги "Вони захищали

Батьківщину". Автор�упоряд�

ник � Віталій Приймаченко,

редактор � Ніна Харчук.

Дорогі визволителі, шановні ветерани Великої

Вітчизняної війни! Від усього серця вітаємо вас з

річницею Великої Перемоги.

Багато років минуло від незабутнього травня 1945 ро�
ку, але й сьогодні величний подвиг захисників і визво�
лителів залишається невичерпним джерелом патріо�
тизму, вірного служіння своєму народу.

У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя заб�
рала війна, низько вклоняємося та складаємо глибоку
шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни
та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо
тих, хто в тилу самовідданою працею наближав роз�
гром ворога.

Важко знайти слова, якими можна було б передати
всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців у
найжорстокішій війні, яку знало людство.

Ми у вічному боргу перед вами, за обірвану війною
юність, за мужність, силу духу, самопожертву, які ви ви�
явили в боях за рідну землю.

Вітаючи всіх, хто пройшов крізь вогонь Великої Віт�
чизняної із Днем Перемоги, бажаємо міцного здоров'я,
родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мир�
ного життя.

УПРАВЛІННЯ ПФУ 

У КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

ВИЗВОЛИТЕЛЯМ НАША ШАНА

���
�	�'��	��
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ОКУПАЦІЯ

Було йому лише п'ятнадцять, ко�
ли лиха звістка прийшла в рідне се�
ло на Житомирщині. Літо стояло
спекотне. Ось�ось розпочнуться
жнива. Тільки не серп жниваря, а
солдатський чобіт торкнувся колос�
ся. У селі Будичани Чудновського
району, що на Житомирщині, радіо
не було. Про війну селяни дізна�
лись тоді, коли війська Червоної Ар�
мії, відступаючи, проходили їхнім
селом. Розпочалася паніка: усі бі�
жать хто куди, літаки ревуть у небі.
Ось тоді й стало у пригоді високе й
густе будичанське збіжжя. Воно ря�
тувало життя солдатам, які хова�
лись у ньому від ворога. А коли в
село нагрянули окупанти, то одразу
почали хазяйнувати. Відібрали у
мешканців усю худобу, організува�
ли загальний двір.

� Якось ходить німець сільською
вулицею, заглядаючи в кожну

господу, вигукуючи: "яйка, яйка!", �
згадує Андрій Сидорович. У руках
тримає новенькі чоботи. Почав я
просити у матері, аби дозволила
виміняти курячі яйця на німецьке
взуття. Мати дала 20 яєць. Так мені
дісталися добротні німецькі чоботи.
Але були й інші випадки. Сусідка ви�
несла яйця, які хотіла виміняти на
мило, німець мило показав, але
поклав назад у свою кишеню, а яйця
згріб і пішов собі геть. Жінка лиши�
лася ні з чим. Тож мені пощастило.

А однієї ночі впав сильний ту�
ман. Не літня гроза загуркотіла
над селом, не дужа блискавка роз�
краяла небо навпіл � то 76 танків
прорвали ворожу лінію фронту.
Палали наші хати, а ми сиділи у
погребах, закляклі від страху. Наші
протримались до вечора, а потім
їх німці вибили. Бомбили часто.
Одна міна розтрощила хату мого
товариша, а я тоді був вперше по�
ранений… 

ПРИЗОВ ДО АРМІЇ

Звільнили рідне село від фа�
шистських загарбників на другий
день Різдва 1944 року. Тиждень по�
тому забрали на фронт мого бать�
ка. Мати залишилася з п'ятьма не�
повнолітніми синами, я був най�
старшим. Невдовзі разом з багать�
ма односельцями призвали до ар�
мії й мене. З Чуднова до Житомира
нам потрібно було йти пішки п'ятде�
сят кілометрів. Ось тоді я взув оті ні�
мецькі чоботи, підбиті металевими
шипами. Ох, як же я в них намучив�
ся… Коли ж надвечір дійшли до Ви�
сокої Печі та розташувалися на від�
починок, довідався, що військові
возять дрова з села до Житомира.
Утрьох з хлопцями вирішили ско�
ристатися цим транспортом. І коли
шофер загальмував на ямці � ми на
ходу повискакували на кузов ванта�
жівки. У передмісті Житомира зай�
шли в першу хату погрітися. Госпо�

диня виявилася такою жалісли�
вою, що посадила нас за стіл,
нагодувала гарячим українським
борщем та все плакала. Відпо�
чили трошки, погомоніли. Погля�
нувши у вікно, побачили, що вже
й наші призовники йдуть. Приєд�
навшись до них, дійшли до пун�
кту збору, розташувалися на но�
чівлю. Зненацька о першій годи�
ні ночі налетіли літаки й почали
бомбити. Всі кинулися до вихо�
ду. Повертатися до будинку ми
вже боялися, тож серед ночі ще
п'ять кілометрів йшли до вокза�
лу. Нарешті нас, втомлених, ще
не загартованих труднощами,
посадили у товарні вагони й по�
везли в Росію. 

ВІЙСЬКОВО�НАВЧАЛЬНА 

БАЗА

Нас доправили для навчання у
глибокий тил � в Орєхово�Зуєво. Це
була потужна військово�навчальна
база, де готували танкістів, снайпе�
рів, артилеристів, кулеметників, мі�
нометників. Я вчився три місяці на
мінометника. Поселили в землян�
ках по 150 солдатів, де стояли дво�
поверхові нари; на них березові ма�
ти та бавовняні ковдри, а замість
подушок прибиті навскіс дошки. У
шість годин підйом, фіззарядка,
лазня. Посеред приміщення вели�
чезна бочка, в яку підкидали якісь
дрова. Холод дуже дошкуляв, мер�
зли. Мусили палили навіть ті бере�
зові матраци, на яких спали. Вранці
150 грамів хліба, суп, який розлива�
ли в якісь консервні банки…

Перед відправленням на фронт
видали всім новеньку уніформу. По�
ки ми переодягалися, прибули при�
зовники і зайняли наш бліндаж. Тож
довелося ночувати в зимовому лісі,

в нашвидкуруч зліплених куренях.
Вранці приходимо до їдальні � а нас
зняли з харчування. Керівництво бі�
гає, щось з'ясовує. Погодували нас
аж в обід, і відразу десять кілометрів
"марш�кидок" до станції Орєхово�
Зуєво. Було нас дві тисячі солдатів.
Прийшов товарняк, яким перевози�
ли вугілля, і нас всіх у новенькій
формі… на Білорусію. Дорогою
ешелон дуже бомбили, тому поїзд
зупинився. Солдати розбіглися хто
куди. Ми учотирьох сиділи в лісі чет�
веро діб на сухому пайку, чекали…

НА ФРОНТІ

У складі третьої роти мінометних
військ я потрапив на ІІ�й Білорусь�
кий фронт. Спочатку був в обороні,
та через деякий час усе змінилося.
Якось підійшов до мене командир:
"Печенюк, міномет ти вже знаєш, а
тепер будеш вчитися ще й на зв'яз�
ківця" � і, не чекаючи відповіді, ско�
мандував: "За мною, кроком руш!".
І почалося… 

Кілька днів я опановував нову
справу, а потім, на батареї, і міни
підносив, і підтримував зв'язок із
штабом. Гинули молоді хлопці � на�
ші товариші… Боляче було втрача�
ти однополчан. Серце завмирало,
краючись на шматки… а руки міцні�
ше стискали автомат!

БОЙОВІ НАГОРОДИ

Першу медаль "За відвагу" і по�
ранення я невдовзі отримав за ор�
ганізацію зв'язку під час боїв у Біло�
русії. Це трапилось при форсуванні
"Августовського каналу". Бій був
дуже важким, мене хоч і поранило,
але я з поля бою не пішов � не мав
права. 

Ветеран Великої

Вітчизняної війни, кава�

лер трьох медалей "За відвагу", мешканець Бо�

ярки з 1971 року, заслужений раціоналізатор

Андрій Сидорович Печенюк. 

Після демобілізації все життя працював у газовій промисловості

машиністом газокомпресорної станції. Боярку любить усім серцем.

Син з дружиною запрошують до себе, та йому комфортніше в рідних

стінах. Тут і друзі�ветерани поряд, завжди готові прийти на допомогу,

тут і дружина похована. Діти та онуки часто провідують дідуся, якому

вже 87 років.

КРІЗЬ 
СМЕРТЕЛЬНИЙ ВОГОНЬ

доліСолдатські

Боярка. Технікум. Весняний
сад от�от розквітне. Все оживає
після зими. Душевний трепет
викликає гудіння бджіл у весня�
ному саду. Саме в цьому квітучо�
му раю і відбулася моя зустріч з
Іваном Олександровичем Богда�
ненком, який був нагороджений
Орденом "Великої Вітчизняної
війни" І ступеня та багатьма ме�
далями.

� Наше покоління ділить своє
життя: до і після війни. До війни
на відмінно закінчив курси опор�
ного пункту бджільництва, органі�
зував у колгоспі великий ком�
плекс пасіки, де і працював до
1939 року, � розповідає ветеран. �
Мав багато подяк, здобув квалі�
фікацію вищого зоотехніка. Вете�
ран праці. Після закінчення 7�ми
класів восьмирічної школи та кур�
сів, як став працювати… і до 70�
ти років працював бджолярем. З
перервою, строком у війну. За
дипломом я вчений, бджоляр�
тваринник. Ще й за коровами
доглядав, � ніякої роботи не цу�
рався. Ми ще й зараз тримаємо
корівку, і бичок є. Допомагаємо
онукам. Наша дочка рано помер�
ла, тому вони залишились під на�
шою опікою. А ще намагаюся що�
неділі відвідувати Богослужіння.

� Іване Олександровичу,

розкажіть про часи війни. 

� Ось, бачите, фотографія? Це �
душогубка в Німеччині за Магде�
бургом, за Рейном. Тут спалюва�
ли військовополонених. Нас вже
гнали в цю костопалівку � але я,

як бачите, ще досі живий! Слава
милосердному Богу! Втік!

� Як же так? Вели ж, мабуть,

під конвоєм!

� Авжеж, під конвоєм. Знання
німецької мови врятувало тоді
життя не тільки мені, а ще й іншим
військовополоненим. Було нас
чоловік двадцять. Ми всі працю�
вали на ливарному заводі у місті
Стольборг. Холод, голод. Багато
людей повмирало тоді. І от ми все
організовувались, планували вте�
чу, та ніяк нам не вдавалося здій�
снити свій задум. Куди ж ти підеш
на чужині? Одного разу нашій від�
чайдушній спробі втекти стали на
заваді табірні собаки, � вони взя�
ли слід і нас швидко повернули
назад. Чомусь не розстріляли.
Німці тоді вже були в паніці, їм бу�
ло не до нас. Американці почина�
ли бомбити, і керівництво концта�
бору вирішило спекатися полоне�
них. Коли нас повели на знищен�
ня, був єдиний і останній шанс
втекти. Розговорився з охорон�
цем, німець виявився співчутли�
вим. Знаєте, Бог керує серцями
людей. Видно, не час нам був по�
мирати. Розпитав він мене, хто я,
звідки, а потім каже: тікай на схід
сонця, і показав дорогу, якою пря�
мувати. Тож я тимчасово опинив�
ся у хазяїна�німця. Тоді американ�
ці так розбомбили місто, що до�
рога буда вкрита тілами загиблих.
Ми стягували і складали їх доку�
пи. Німці були страшенно наляка�
ні, не знали, що робити. Це нас і
врятувало. Їм було не до втікачів.

Хоч в будь�який момент і ми мог�
ли потрапити під американську
бомбу, та все ж сподівалися на
життя. Пізніше американці пропо�
нували врятованим їхати до Аме�
рики, та я відмовився, тому що
люблю свою землю. Потім всіх на�
ших людей формували в окремі
групи і передавали до Радянсько�
го Союзу. І почалися допити...
Мене допитували тридцять разів!
Деякі не витримували, різались,
вішались. Запитували, як потра�
пив у полон, я все чесно розпові�
дав, і був виправданий, після чого
був відправлений у регулярну ар�
мію, дослужував 1945 і 1946 роки. 

� Іване Олександровичу, ці�

каво, а як же Ви потрапили у

полон?

� У 1941�му році був призваний
до армії, три місяці навчався на
радиста в полковій школі в Грузії.
Вчився на відмінно. Після навчан�
ня потрапив до складу артилерій�
ського третього гаубичного пол�
ку. Обороняв Керч, Феодосію.
Вибивали німців аж тричі до Пе�
рекопа. А тоді вони як набрали
сили, як дали… Оточили, а у нас
були великі проблеми з перепра�
вою через Керченську протоку,
боєприпасами, їжею. Мене пора�

нили в голову, в руку, і в ногу.
Там і в полон потрапив. Це був
1942 рік. Вже тоді відчув на со�
бі холодний подих смерті. Ле�
жу я � вже збираюся помирати,
коли чую, як німецький офіцер
дає наказ всіх поранених розс�
тріляти. Де та сила в мене наб�
ралася, бо ж п'ять чи шість днів
один сухар в роті. Став проси�
ти його, а він кричить до мене
"Звідки?" Кажу: "З України".
Він тоді: "О, Україна, гуд". Піс�
ля розмови зі мною той німець
змінив свій наказ і дав команду
зробити всім полоненим пе�
рев'язку. Було нас вісімнадцять
поранених. Хіба це не диво Бо�
же було?

� А що ж Ви таке незвичай�

не сказали тому німцеві?

� Я сказав, що не ми хотіли вій�
ни, і не ми її починали. Ми захи�
щаємось, за що нас вбивати? Ми
молоді люди і хочемо жити. Тоді
він запитав, звідки ми. Я відповів,
що з України. Чомусь німцеві це
сподобалось. Таким чином, гвар�
дії сержант Богданенко залишив�
ся живим, і зі мною ще сімнад�
цять солдат. Були з нами і росія�
ни, і вірмени � всі врятувались.
Потрапили під Керчю у табір вій�
ськовополонених. Звідти нас за�
везли у Польщу. І там також хо�
лод, голод, та ще чума лютує. Але
вижив! Всіх, хто залишився, заб�
рали у Німеччину. 

Після звільнення з полону слу�
жив два роки прикордонником
біля Берліна в англійсько�амери�
канській зоні на демаркаційній
лінії, тільки вже молодшим лей�
тенантом. На фронті хоч і був,
але в німецьких солдатів старав�
ся не стріляти. Я їх брав живими.
Три рази доводилось ходити у
розвідку. Без всякої стрілянини
ми брали полонених. Саме знан�
ня німецької мови дуже допома�
гало. Звертаюся до вартового,
починаю розмовляти з ним, а
другий за його спиною нападає,

тоді в'яжемо йому руки і вже су�
мирно йдемо. Так і дослужив до
1946 року. Демобілізувався у
званні старшого лейтенанта і по�
вернувся додому в Радомишль�
ський район Житомирської об�
ласті, де тоді жили мої батьки. І
знову голод, холод, злидні.
Влаштувався на роботу бджоля�
рем. Розвів у колгоспі пасіку до
ста роїв. А тут почалося "укруп�
нення" колгоспів � об'єднання
кількох сіл і хуторів. Наша сім'я
переїхала на батьківщину моєї
матері, в Макарівський район на
Київщині. Перевезли з собою на�
віть хату. 

� А  як Ви опинилися в Бояр�

ці?

� Земля у нас там піщана була і
висівали дуже багато гречки, для
бджіл � справжній рай: квітучі ме�
дові луки, прекрасний ліс з різ�
нотрав'ям. От я і вивозив своїх
бджілок. Боярський технікум та�
кож вивозив свою пасіку, вистав�
ляв неподалік від моєї. І як поба�
чили вони мою пасіку � дуже зди�
вувалися. Бо в мене безліч бджіл
вилітають з вулика, а в них � не
так густо. Вони запросили мене
на роботу. В моєму колгоспі да�
вали на трудодні по 300 грамів
жита на день. А боярські робото�
давці пообіцяли мені зарплату 97
рублів. Тож я охоче переїхав до
Боярки. В цьому технікумі з 1949
року працював і навчався. В
1955�му одружився з Лідією За�
харівною Прокопенко. Виховали
трьох дітей. Вважаю, що життя
прожив недаремно. 

� Я впевнена, що таке змістов�
не, сповнене праці й героїзму
життя буде прикладом для бага�
тьох. Тож нехай рясно цвітуть са�
ди, буяють квітучі луки, над якими
завжди весело і завзято гудуть
бджоли, і нехай більше буде дух�
мяного цілющого меду. А бджо�
лярі нехай ніколи не старіють. 

Валентина Сіродан

Івану Олександро�

вичу Богданенку 90 ро�

ків. Будиночку, в якому він проживає, � 120. Хоча

на вигляд їм не можна дати стільки років.

ЖИТТЯ, 
З "ПЕРЕРВОЮ" НА ВІЙНУ

доліСолдатські

 5 стор.
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ДІТЯМ ВІЙНИ
Задзвеніли шибки у вікні,
Сон, як птах від пострілу, злякався.
Перший ранок у страшній війні
З горем і сльозами прокидався.
Серце стислось від передчуття,
Що найкращі дні уже прожиті.
Впали ціни на людське життя,
Щастя десь сховалось в дефіциті.
Біль від пряжки врізався навік,
Як притиснув тато при прощанні.
Захлинувся розпачливий крик 
В відчайдушнім маминім риданні.
Кілька років стомлені лани
Смертю близьких рясно засівали.
Урожаї ж сироти війни
Все життя із тугою збирали.
І майбутнє на своїх плечах
Принесли з минулого в сучасне.
Хай у ваших молодих очах
Перемоги іскорка не згасне.

Віталій Приймаченко

ГРИГОРИЙ ПАСЕЧНИК
Я не брал с собой обеда
Просто в этом я пророс
Только день Святой Победы
Посылает мне вопрос

И от этого вопроса
Никуда мне не уйти
Как мой дед ворвался в росы
Трехлинейного пути

Как тяжел был путь Солдата
Время лечит, в сердце дрожь
Он лицом похож на брата
А со мной лицом не схож

В Парке Славы, что так близок
Где совсем не нужно слов
Реставрирую я список
Неизвестных мне Бойцов

Я потом приду к обеду
С поздним отблеском Зари
Как же не хотелось деду
Лечь под танки в тридцать три

Андрей Ткаченко

ВІЙНА НАСІЯЛА ЗІРОК
Плакучі верби біля ставу
В жалобі віти опустили…
А серед них вінчає славу
Зоря, що з братської могили.
Роками верби, як вдовиці,
На зірку коси опускають.
А воїнам, напевне, сниться,
Що їх кохані обіймають.
Щороку у травневі днини
З горбочка квіти розквітають : 
То душі воїнів спочилих

Нас з перемогою вітають.
Страшна війна лишила рани,
Які з роками не втихають.
Летять у вирій ветерани : 
Нам братські зорі залишають.

Валентин Лямічев

Ветерани Вітчизняної війни!
України матінки сини!
Мужністю й високим героїзмом
Врятували світ ви від біди.

Герої Вітчизняної війни!
Боярчани зичать вам від серця
Довголіття, сили та снаги.
Ваша слава у віках безсмертна. 

Ветерани : ви взірець для юних,
Гордість внуків, дочок і синів.
Вдячний світ вклоняється доземно
Ветеранам Вітчизняної війни.

Голова осередку Боярського

міського об'єднання 

всеукраїнського товариства

"Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка,

депутат Боярської міської ради

(1998 � 2002 рр.) 

Степан Кучерявий

ПОЕТИЧНИЙ ПОДАРУНОК

Шановні ветерани

Великої Вітчизняної вій�

ни! Пропонуємо вашій

увазі добірку поезій бо�

ярських авторів, серед

яких є і більш досвідчені

поети, і аматори�почат�

ківці. Але усі ці твори

об'єднані глибокою по�

вагою до ваших: подви�

гу, героїзму та мужності.

Зі святом Перемоги вас,

дорогі наші читачі.

Тільки після "взяття" об'єкта заб�
рали мене санітари у Гродно. Через
місяць став на ноги і не було біль�
шої радості для мене, як знову по�
вернутися у свою роту… 

Другу нагороду � медаль "За від�
вагу" � отримав за бранця. Було це
в боях під Данцінгом. Постійного
телефонного зв'язку встановити не
було змоги, тож мене відправили у
штаб з усним повідомленням та по�
лоненим. Німця я хутенько доста�
вив у штаб полка і бігом назад. Во�
рог саме перейшов у контрнаступ,
одна з рот потрапила в скрутне ста�
новище � катастрофічно не виста�
чало боєприпасів, тому хтось із
старших офіцерів, побачивши мене
у штабі, наказав якнайшвидше дос�
тавити їм чотири коробки з набоя�
ми. На поле бою висунутись страш�
но: навколо димова завіса, а я тягну
ті чотири пачки патронів по тран�
шеї. Автомат на грудях, ранець на
спині. 

Коли ж добіг до позиції роти, то
виявилося, що її уже полишили, а
на узліссі хазяйнували німці. Кинув
я ті набої, підхопив кілька німецьких
гранат, що валялися на землі, і да�
вай їх жбурляти у ворога, а потім,
ще й стріляти з автомата. Німецькі
вояки, розгубившись, кинулися від
мене в один бік, а я чимдуж � в ін�
ший. Невдовзі зупинився, зорієнту�
вався і пішов до своїх позицій. Йду
втомлений, автомат за спиною. Аж
раптом бачу � за стовбуром дерева

хтось ховається. Я зреагував швид�
ше. Пересмикнув замок автомата,
ривком до фашиста та як крикну:
"Хенде хох!". І не спускаю з нього
очей. Той заціпенів, кинув автомат
на землю. Отак я взяв у полон нім�
ця. Вивів його з лісу, дістався сере�
дини траншеї. Там наші артилерис�
ти звільнили мене від патронів і гра�
нат. Доправив полоненого у штаб
полку на наші позиції. Повернувся у
свою роту, гнати далі фашиста, аж
до Балтійського моря. Сильний бій
тоді був. Машин багато, танки
йдуть. Страшно била берегова ні�
мецька артилерія. Вони чекали під�
могу з моря, а її все не було. Наші
взяли ворога у дугу і тиснули до бе�
рега, все ближче і ближче. А як
пригнали їх до моря � там солдати
їх вже й лопатами били. Бій скінчив�
ся. Настала мертва тиша, наче вій�
ни і немає. 

Потім нас посадили на артиле�
рійські машини � здолали півтори
тисячі кілометрів, щоб добратися
до річки Одер. Їхали цілодобово, а
зупинялися тільки тоді, коли прибу�
вала кухня. Дорогою, бувало, надо�
кучали німецькі месершміти. Тільки
помітить � так і строчить. Обороня�
лися, звичайно. Нас уже ніщо не
могло зупинити.

Ну  а третю свою медаль я отри�
мав, як форсували Одер. Радянські
війська тоді зайняли плацдарм на
правому березі річки � серед них
була і наша батарея. Хоча ворожі лі�
таки налітали, та артилерія відстрі�
лювалася, не підпускала. А наші
війська все прибували. Почали їх
переправляти � день і ніч без зупи�
ну. Перед нами ж стояло завдання �
доставити боєприпаси човном на
інший берег � практично, на очах у
німців. До цього часу при виконанні
подібного завдання, загинуло троє
веслярів. Величезний човен, заван�
тажений ящиками з мінами по 48 кі�
лограмів кожен, практично, немож�
ливо переправити на інший бік, ад�
же ворожий снайпер прострілював
переправу. Тоді цю роботу доручи�
ли мені. Я добре роздивився свою
"робочу територію" і помітив, що ні�
мецькі снайпери можуть прострі�
лювати лише 30�метровий сектор
ріки. Під прикриттям дерев я розга�
няв човна, щосили веслуючи, а на
центрі Одера падав на його дно і
плив за течією, молячись, щоб вис�
тачило інерції проскочити небез�
печне місце. Кожен раз вірив, що
мене не зачепить. Так і курсував.
Туди міни � назад поранених. Їх бу�
ло безліч. Інколи, коли човен пере�

вантажували і він сідав на мілину.
Допливаючи до смертельної прога�
лини, де сидів снайпер, благав по�
ранених: "Лягайте, бо уб'ють". Вони
ж не завжди слухали, а ворожа куля
косила нещадно. Вбитих ховали
нашвидкуруч, тут же, на березі. Бо
ж треба було далі гнати фашиста, і
ми гнали. Щодня по 30�40 кіломет�
рів наша 330 дивізія ІІІ�го стрілець�
кого полку імені О. Невського пе�
реслідувала ворога. Я не тільки ви�
жив, а ще й нагороду отримав.

ПЕРЕМОГА

Закінчив я війну на річці Ельбі, де
наші війська зустрілися з амери�
канськими. Йшов на війну звичай�
ним солдатом � ним і залишився.
Буйно цвіли сади. На душі таке від�
чуття, ніби й не було війни. Тільки
жахлива розруха навкруги свідчила
про інше. 9 травня � день, який на�
завжди у моїй пам'яті. Це для мене
велике свято. Тоді нам не вірилося,
що все позаду. І плакали, і раділи,
що пережили страшну війну. 

МИРНА ПРАЦЯ

Демобілізувався з армії у 1947
році під осінь. Взяли на роботу сі�
вальником. На той час це була дуже
відповідальна робота, адже люди
голодували. Після сівби ремонту�
вав шляхопровід, знівечений фа�
шистськими танками. Я навіть був
бригадиром. Якось приходжу до

сільської ради, а там оголошення:
потрібно два чоловіки на будівниц�
тво газопроводу Варшава�Київ. Я
миттєво прийняв рішення і відразу
написав заяву… 

Доставили нас на будівництво га�
зопроводу, з'ясували хто ми, чи во�
ювали. Спочатку доручили ізолюва�
ти смолою труби, згодом працював
вартовим. Через деякий час, від�
правили на курси електриків. Це
було у Дрогобицькій області (нині
Львівська). Там я й одружився у
1948 році, там і син у нас "знайшов�
ся". У тих краях прожив із сім'єю ві�
сімнадцять років. Згодом життя
"закинуло" мене на Кам'янсько�
Бузьку компресорну станцію, де я
налагоджував технологічне облад�
нання та електроприлади. Коли ж у
Боярці стали будувати газову стан�
цію, мене перевели сюди. Так я
потрапив у наше чудове зелене
містечко, яке дуже люблю і нікуди
звідси вже не поїду. 

ТІЛЬКИ Б ЖИТИ… 

Якось поцікавились у мене: хто ме�
ні допомагає? Відповідаю: а для чого
мені допомагати? Я сам все вмію ро�
бити � і прибирати, і готувати… 

Приємно бути з такою людиною
поряд. З ним і на війні було надійно
однополчанам, і на роботі безпечно
співробітникам. Все робив як слід � і
сім'я доглянута, і на дачі порядок.
Все здається гаразд. Тільки б жити… 

Валентина Сіродан

КРІЗЬ СМЕРТЕЛЬНИЙ
ВОГОНЬ

Брянський фронт (гене�
рал�лейтенант Ф. І. Голіков),
Південно�Західний фронт

(маршал С. К. Тимошенко),
Південний фронт (генерал
Р. Я. Малиновський). Харків�
ська операція (Друга Харків�
ська битва). Мета: звільнити
Харків, притиснути ворожу
групу армій "Південь" до
Азовського моря і знищити.

На південь від Харкова,
просуваючись обома бере�
гами річки Сіверський До�
нець, радянські війська � 6�а
(генерал�лейтенант А. М. Го�
роднянський), 57�а (генерал�
лейтенант К. П. Подлас) та 
9�а армії (генерал�майор 
Ф. М. Харитонов) прорвали
німецьку оборону і вийшли до
Чугуєва та Мерефе. Тут
зав'язалися запеклі бої. На
північному фланзі операції
радянські війська силами 28�
ї армії генерал�лейтенанта Д.
І. Рябишева в районі Волчан�
ська створили прорив на 65
км і значно просунулися в ра�
йоні Бєлгорода. Натомість,
пасивність військ правого
флангу Південно�Західного
фронту дозволила противни�
ку перекинути частину сил на
загрозливі напрямки. Пере�
сувні війська замість глибо�
кого вклинення в оборону
противника знаходилися ще
в прифронтовій смузі. А на
північній ділянці фронту втя�
гувалися в оборонні бої. На
південному напрямку тільки
готувалися до прориву. Нас�
туп Південно�Західного та
Південного фронтів прово�
дився ізольовано один від
одного. За півторамісячний
термін створення оборонних
рубежів проводилося вкрай
незадовільно. До того ж дії
противника вважалися обо�

ронними, і можливість його
наступу виключалася.

17 травня 1�а танкова ар�
мія вермахту нанесла нищів�
ний удар в тил наступаючим
частинам Червоної Армії, і
вже в перший день прорвала
оборону 9�ї армії з наміром
перекрити шляхи відступу
радянським військам. З кож�
ною годиною становище різ�
ко погіршувалося. Начальник
генштабу А. М. Василевський
запропонував припинити
наступ та вивести війська з
барвенківського виступу. Од�
нак, С. К. Тимошенко та М. С.
Хрущов доповіли, що загроза
з боку противника перебіль�
шена, і Й. В. Сталін відмовив�
ся давати наказ на відведен�
ня військ. В результаті 23
травня значна частина військ
ударного угруповання Черво�
ної Армії опинилася в оточен�
ні в трикутнику Мерефа � Ло�
зова � Балаклея. Незважаючи
на відчайдушні спроби, вир�
ватися із "барвенківської
пастки" вдалося лише деся�
тій частині оточених. Радян�
ські втрати 270 тисяч чоловік.

Внаслідок поразки крупних
сил Червоної Армії під Харко�
вом, оборона радянських
військ в полосі Південного та
Південно�Західного фронтів
виявилася кардинально пос�
лабленою. Це дозволило
противнику почати успішне
просування на Воронеж і
Ростов�на�Дону з наступним
виходом до Волги і Кавказу.

Закавказький фронт (ге�
нерал армії І.В. Тюлєнєв).
Сформований 15.05.1942 ро�
ку.

П і в н і ч н о � К а в к а з ь к и й

фронт (маршал М.С. Будьон�
ний). Створений 20.05.1942
року.

70 років тому. Хроніка Великої Вітчизняної війни.
17 травня � 31 травня 1942 року

4 стор.
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Позаду жорстокі бої за Сталін�
град, пекло Курської дуги. Розгром
ворога посилив віру в перемогу.
Бійці відчували, що прийшов час
гнати загарбників з рідної землі.
Іван Третяк був командиром танко�
вого батальйону, який входив до
складу 20�ї гвардійської танкової
бригади під командуванням гвардії
полковника Шутова. Після коротко�
го перепочинку почався наступ на
захід. Третяк вже знав маршрут ру�
ху, і це його розтривожило. Попере�
ду бої за визволення рідного села
на Полтавщині. "Швидше, швид�
ше", � стукало у скронях. Ось і край�
ні хати видно. Фашисти вже поки�
нули село, тільки піхота вела по�
одиноку перестрілку. Танк Івана зу�
пинився біля напівзруйнованої ха�
тини.

� Хлопці, � крикнув до екіпажу, �
відпочинок, � і, вибравшись через
верхній люк, побіг до матері, яка
щойно вийшла подивитися на виз�
волителів. Весь у кіптяві, у пилу, у
танкістському шоломі, Третяк був
невпізнанним. Отак і стояли обій�
нявшись. Аж тут на поріг вискочив
шестирічний Вовчик і з криком "та�
ту" кинувся до Івана в обійми � для
нього всі танкісти були татками. За
два роки, що вони не бачились,
хлопчина таки підріс і на батька ди�
вилися очі дорослої людини в че�
канні: "А чи правда це тато?". Ось і
кохана Марійка з донечкою вже
обіймають і плачуть від щастя � жи�
вий, а більшого не треба. І Третяк,
котрий бачив сотні смертей, загар�
тований боями, не міг стримати
сліз. 

Батальйон Третяка розквартиру�
вався у селі, гостювання було не�
довгим. Хлопці підлагодили свого
"коня" і дотемна латали на хатині
дах, що світив дірками. Марійка ми�
лувалася чоловіком � той рубав

дрова легко, граючись. Вона хотіла
надивитися на коханого � завтра
чекає дорога і розлука, може, знову
на роки… 

…5�й гвардійський Сталінград�
ський танковий корпус під коман�
дуванням генерал�майора Крав�
ченка почав наступ у напрямку Яго�
тина, Великої Дубечні. А далі фор�
сування Десни. Ворог відступав з
боями, але завдання бригади � по
можливості не вступати у затяжні
бої, а якнайшвидше вийти до Дніп�
ра. Осіння погода не дуже привітна,
а польова розбита дорога влашто�
вувала пастки. Дві машини, які пе�
ревозили піхотинців, загрузли у
багнюці на півколеса. Екіпаж зупи�
нився, щоб допомогти побрати�
мам. Вони по черзі витягли машини
на тверду землю. Поки бійці зала�
зили у кузови, екіпаж Третяка � Ми�
кола Полтавський і Сашко Сулімов �
розкурювали самокрутки, якими
пригостив командир взводу піхоти,
старший сержант Михайло Коса.
Бійці попрощалися, а Коса подару�
вав Миколі флягу і, крикнувши "для
сугрєву", побіг до машин…

…Уперед, уперед до Дніпра. Але
щоб до нього підійти, спочатку тре�
ба подолати Десну, а ця красуня
широка і глибока. Коли підійшли до
річки, генерал�майор Кравченко
віддав наказ форсувати її вбрід. Ко�
мандири батальйонів Силютін, Чу�
маченко і Третяк думали�гадали, як
здійснити переправу, видивляю�
чись більш пологий протилежний
берег. До них підійшов Полтавський
і звернувся до Івана:

� Товаришу комбат, дозвольте я
трішки моржем побуду, жирок об�
мию.

� Давай.
� Ну й гуморист твій сержант, �

засміявся Чумаченко, � то він свої
кістки називає "жирком"? Що від�

чайдух � це точно, і ніс знаменитий. 
� Ти не дивися, що хлопець � ві�

шалка у профіль худий, але жила�
вий. 

Знайшлося ще сміливців � Кри�
венко і Горбунов, які пірнали у льо�
дяну воду, щоб вивчити дно річки.

А тим часом бійці готували танки
до переправи. Всі місця, куди могла
просочитися вода, шпаклювали
промасленим ганчір'ям, на вихлоп�
ні труби двигунів натягали
спеціальні брезентові рукави, що
дозволяло при зануренні танків у
воду виводити гази на поверхню
річки. Інженерні війська 38�ї армії
обладнували підходи до річки. Ба�
тальйон Третяка, з його танком на
чолі, почав форсування Десни.
Найголовніше � не заглушити мо�
тор і не розвертати танк у воді, щоб
гусениці не загрузли. Їхня швид�
кість не перевищувала 6�7 км/год.
Механіки�водії їхали по азимуту, ке�
руючись вказівками командирів.
Було видно, як важкі машини май�
же повністю занурювалися у воду,
тільки верхні люки виднілися, наче
панцирі величезних черепах, а по�
тім виповзали на протилежному бе�
резі і виблискували на вечірньому
сонці привидами. Десна лишилася
позаду. 

Протягом двох наступних ночей
5�й гвардійський танковий корпус
під прикриттям стрілецьких з'єд�
нань на понтонах, які буксирували
катери, під вогнем ворога перепра�
вився на протилежний берег Дніп�
ра. Ставка наказала не пізніше 5�6
листопада звільнити Київ від фа�
шистів. Після потужної сорокахви�
линної артпідготовки почався нас�
туп. Найбільш жорстокі бої розгор�

нулися біля Пущі�Водиці. Танко�
вий батальйон Івана Третяка від�
бивав третю контратаку ворога.
Лісок все рідшав � і його машина
вибралась на пагорок. Кулемет
Сулімова підтримував піхотинців
на полі бою. Комбат стріляв по
спалахах пострілів гармат з боку
розвалених будівель. Командир
діяв обачно, без поспіху і снаря�
ди точно попадали у ціль, але
навкруги танка все частіше з'яв�
лялися вибухи. 

� Дистанція триста десять, по
ходу двадцять градусів право�
руч, � крикнув Третяк.

� От паразити, зараз побачите
своїх праотців, � шептав заряд�
жаючий Сулімов. 

На мить танк завмер і на цей
раз Іван не промахнувся. Раптом

він побачив, що полем до них бі�
жить людина. Виявилося, що це ко�
мандир танка � лейтенант Віктор
Архипов.

� Стоп! � скомандував Третяк, �
що трапилося, Вікторе? 

� Допоможіть, товаришу комбат,
мій танк застряг у воронці і ніяк не
можемо вибратись.

� Де?
� Ось там, край села, правіше.
Воронка виявилася глибокою, з

крутими краями, а земля була во�
лога і сипуча.  Зачепили троса за
гачок танка та й витягли. І тут по від�
критих люках застукали кулі. Швид�
ко їх позакривали і залили фашис�
тів кулеметним вогнем. Настала ти�
ша, але тільки�но Іван відкрив люк,
як по броні знову, наче град, зато�
рохкотіли кулі. Німецький кулемет�
ник стріляв із бліндажа.

� Сулімов, заряджай! Дистанція
двісті по ходу, двадцять шість гра�
дусів праворуч, вогонь! � дав ко�
манду Третяк. Кулемет ворога за�
мовк…

….5 листопада 1943 року танки
підійшли до Святошина. Київ був у
заграві пожеж. Долаючи опір воро�
га, бійці відвойовували у гітлерівців
квартал за кварталом. Тисячі освіт�
лювальних ракет, спалахи гармат�
них і мінометних залпів зробили ніч
світлою. 6 листопада танки 5�го
гвардійського танкового корпусу з
десантом автоматників досягли
центра міста. Батальйон Третяка на
великій швидкості вийшов по Брест�
Литовському шосе в район Хреща�
тика. Івану Лукичу доводилось не
раз тут бувати, та зараз, проїжджа�
ючи колись найкрасивішою вули�

цею міста, він нічого не міг упізнати:
навколо суцільні руїни. Фашисти не
вірили у свою поразку і все ще затя�
то тримали оборону. Його товариш,
командир 207�го танкового баталь�
йону капітан Чумаченко мужньо вів
вуличні бої, а батальйону Третяка
було наказано вийти з Києва і пе�
реслідувати ворога…

…У лютому 1944 року полковник
Іван Третяк, командуючи 21�ю гвар�
дійською танковою Житомирською
Червонопрапорною бригадою, брав
активну участь у розгромі ворога у
Корсунь�Шевченківській битві. 

Водночас настало бездоріжжя,
випав мокрий сніг, земля розкисла.
Нельотна погода вкрай обмежува�
ла дії авіації. Неймовірно утрудни�
лася доставка боєприпасів і паль�
ного на передову. Бригада Третяка
вела запеклі бої на ділянці прориву
оборони фашистів.

� Товаришу комбриг, залишилося
шість снарядів, � крикнув заряджа�
ючий Сергій Бурко. Іван Лукич
знав, що й в інших екіпажів схожа
ситуація, але ж танки не зупиниш.
Визирнувши з люка, він побачив,
що машини сповільнили ходу. Це
провал. Зліва з узлісся стріляв мі�
номет.

� Дистанція чотириста, по ходу
тридцять градусів ліворуч! � пролу�
нав голос командира у навушниках
механіка�водія Захарова.

� Є ціль!
Третяк, махнувши йому рукою,

сів за кермо. Командир зайшов злі�
ва і вихором носився своїм танком
по ворожих позиціях, а коли його
машина переїхала окопи і розвер�
нулася, в спину фашистам ударив
кулемет Бурка. Есесівці запанікува�
ли і почали тікати. Такі маневри
комбрига захоплювали офіцерів і
бійців, які також переполошили во�
рога. Бій танкісти виграли… 

…У взаємодії з іншими підрозді�
лами, танкова бригада полковника
Івана Третяка брала участь у визво�
ленні багатьох міст Румунії, Австрії,
Угорщини. Зокрема, три доби вона
вела запеклі бої з ворогом на ближ�
ніх підступах до Будапешта. На од�
ній зі станцій танкісти захопили
ешелон із 60 танками. В бою за
станцію танк комбрига був підби�
тий, а сам Третяк � поранений. Але
він продовжував керувати боєм до
розгрому німецько�фашистського
угруповання.

Ганна Відеречко

Третяк Іван Лукич

(1906�1976) народився

у с. Теплівці Пирятинського району Полтавської

області в сім'ї селянина�бідняка. 1922 р. вступив

до комсомолу. 1928 р. призваний до Червоної Армії. Закінчив школу

червоних командирів, танкове училище, а потім військову академію.

Велику Вітчизняну війну почав командиром танкового батальйону. Во�

ював на Воронезькому та 2�му Українському фронтах. Нагороджений

орденами Червоного Прапора, Вітчизняної Війни ІІ ступеня, Червоної

Зірки, Суворова ІІ ступеня та кількома медалями. 

28 квітня 1945 року полковник Іван Третяк удостоєний звання Героя

Радянського Союзу

МІЦНА БРОНЯ 

Відступаючи, німці закріпилися
вздовж лівого берега Дніпра від 
с. Кам'янки (біля Нікополя) до м.
Цюрюпинська (Херсонської обл.).
З метою прориву до німецьких
груп військ у Криму вони утворили
плацдарм довжиною 130 км і ши�
риною до 40 км. 

У грудні 1943 відділення розвід�
ки нашого батальйону одержало
завдання перевірити та уточнити
передову німецького плацдарму.
Командир батальйону капітан Кли�
мов особисто давав завдання на
пошук по топографічній карті. "Ні�

чийна смуга" становила 2�2,5 км,
проходила по безлісій пагористій
території, причому між нашим пе�
реднім краєм та передовою су�
противника простяглася дорога з
невеликими кюветами по обидві
сторони.

Зранку встановили спостере�
ження за "нічийною землею", а
ввечері дали команду вирушати на
розвідку. Вирішили йти без шине�
лей (у ватянках), незважаючи на
холодний зимовий вітер, який дув
у бік супротивника.

Вирушили о 20:00. Напрямок

вітру змушував нас іти дуже обе�
режно, не розмовляти і не курити.
Коли злітала освітлювальна раке�
та, падали ниць.

Зненацька почалася хуртовина.
Пройшли кюветом майже два кіло�
метри. Командир наказав зробити
привал. Полягали в кювет впритул
один до одного. Вітер та сніг най�

дужче дошкуляли крайньому в ря�
ду, пронизували "до кісток". Не
витримуючи, той за кілька хвилин
перебігав наперед та лягав пер�
шим. Той, хто виявився останнім,
робив так само. Така "передисло�
кація" тривала 15�20 хв.

Раптом прямо перед собою по�
бачили невисоку дротяну загоро�
жу, а за нею � німця з кулеметом.
Він стояв до нас спиною, натягнув�
ши свою шинель на голову, захи�
щаючись від заметілі. Торкнувши
мене та бійця Степанова, сержант
Бутов прошепотів: "Беремо “язи�
ка". Ми різко піднялись і переско�
чили через огорожу. Бутов ударив
німця прикладом автомата по го�
лові, а Степанов та я підхопили йо�
го попід руки, та за допомогою Бу�
това ледве витягли з траншеї.
Коли долали дротяну огорожу, ши�
нель полоненого заплуталась у ко�
лючому дроті. Ми витягли німця з
шинелі і бігом потягли його кюве�
том до своїх, незважаючи на віхо�
лу, яка різала нам в обличчя та в

руки.
� Завірюхо, завірюхо, це ти до�

помогла нам без шуму, стрілянини
та втрат дістати "язика".

Так, міняючись, ми бігцем про�
сувались до своїх. Німець тим ча�
сом очуняв, почав кричати ні�
мецькою: "тривога, куди ви мене
тягнете?". Йому дали стусана,
промовляючи: "Для тебе війна
уже скінчилася, ти в полоні". Поп�
ри заметіль, 2,5 км зворотного
шляху, та ще й з "язиком", ми по�
долали за півгодини.

За виконання цього завдання
командування оголосило усім нам
подяку. Сержанта Бутова нагоро�
дили медаллю "За бойові заслу�
ги", а нас новенькими нагрудними
знаками "Відмінний розвідник".

Це завдання виконали вдало і
без втрат. А скільки було таких, що
закінчувалися без "язика" і з вели�
кими втратами… Що ж, війна є вій�
на!

Володимир НУРИЩЕНКО

ЗАВІРЮХА

доліСолдатські

Після прориву ні�

мецької оборони у ра�

йоні Матвієвого Кургану під час літньо�осіннього

наступу 1943 року, радянські війська, наступаю�

чи узбережжям Азовського моря, звільнили міста Маріуполь, Бер�

дянськ, Мелітополь, Скадовськ.

доліСолдатські
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ТРК "ЕРА"
06:00, 07:45, 08:56 Пого�

да
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Спецпроект "День

нашої Перемоги"
07:50 Ера пам'яті
07:55 Спецпроект "День

нашої Перемоги"
09:00 Новини. Спецви�

пуск до Дня Пере�
моги

10:00 Урочистості з наго�
ди святкування Дня
Перемоги у Києві

11:20 Урочистості з наго�
ди святкування Дня
Перемоги

14:00 Концерт до Дня Пе�
ремоги з Майдану
Незалежності

19:30 Урочистості з наго�
ди святкування Дня
Перемоги у Києві

20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс�мінус
21:25 Шустер�Live. Спец�

проект до Дня Пе�
ремоги

22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

22:50 Шустер�Live. Спец�
проект до Дня Пе�
ремоги

ТРК "ЕРА"
00:10 Погода

07:35 Х/ф "Перл�Гарбор" (1)

11:15 Х/ф "Невловимi
месники" (1)

12:50 Х/ф "Нові пригоди
невловимих" (1)

14:20 Х/ф "Корона Росiй�
ської iмперiї" (1)

17:00 "Гала�концерт голо�
су країни. Батьки та
діти" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Сволота" (2)
22:00 Х/ф "Нездійсненне

завдання" (2)
00:40 Х/ф "Перегін" (2)

05:35 Концерт "65 років
звільнення Києва
від фашистських
загарбників � Ми
вічна луна один од�
ного"

07:15 Х/ф "Летять журав�
лі" (1)

09:05 Д/ф "Колір війни"
10:05 Х/ф "День Перемо�

ги"
11:45 Х/ф "Благословіть

жінку" (1)
14:05 "Любе � 55. Ювілей�

ний концерт"
16:15 Х/ф "Стомлені сон�

цем�2. Предстоян�
ня"

20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Х/ф "Стомлені сон�

цем�2. Цитадель"
23:55 Х/ф "Живий" (2)
01:40 "Парк автомобіль�

ного періоду"
02:05 "Подробиці"

02:30 "Телевізійна служба
розшуку дітей"

02:35 Д/ф "Живе такий
пан"

03:55 Х/ф "Живий" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунті�

ком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:05 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Баффі � ви�

нищувачка вампі�
рів" (1)

11:50 Т/с "Н2О: просто
додай води" (1)

12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Діффчатка" (1)
20:20 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Діффчатка" (1)
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)

23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужи�

ки

05:30 Погода
05:35 Світанок
06:15 Погода
06:25 Д/ф "Брест. Герої

фортеці"
07:40 Д/ф "Друга ударна.

Зраджена армія
Власова"

09:30 Т/с "Диверсант�2.
Кінець війни"

14:55 Х/ф "Туман"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Спорт
19:05 Х/ф "Туман�2"
22:40 Х/ф "Смерш"
01:30 Т/с "У чорному спи�

ску�2"

05:30 "Нез'ясовно, але
факт"

06:15 Х/ф "Міцний горі�
шок" (1)

07:45 "Неймовірна прав�
да про зірок"

08:45 Х/ф "Акція" (1)
10:40 Х/ф "Чаклун і Рум�

ба" (1)
12:30 Х/ф "Горобиновий

вальс" (1)
14:40 "Екстрасенси ве�

дуть розслідування"
15:45 "Битва екстрасен�

сів. Третя світова"
18:05 "Неймовірна прав�

да про зірок"
19:05 "Екстрасенси ве�

дуть розслідування"
20:10 Х/ф "СМЕРШ. При�

хований ворог" (1)
00:50 Х/ф "Горобиновий

вальс" (1)
02:30 Х/ф "Білоруський

вокзал" (1)

06:10 Х/ф "Моя дівчинка
�2"

07:50 Т/с "Десяте коро�
лівство"

17:05 Х/ф "Смертельна
зброя�2"

19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Шури�амури
22:00 Х/ф "Смертельна

зброя�3"
00:35 Спортрепортер
00:40 Служба розшуку ді�

тей
00:45 Світлі голови. Зи�

мові ігри
01:50 Т/с "Урятувати

Грейс" (2)
03:15 Ток�шоу зі Спайком

Ферестоном

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
08:15 М/ф "Пригоди Бу�

ратіно" (1)
09:45 М/ф "Умка" (1)
09:55 М/ф "Умка шукає

друга" (1)
10:05 М/ф "Подарунок

для найслабшо�
го" (1)

10:15 Х/ф "Зірка" (1)
12:30 Т/с "Дільниця" (1)
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Зал очікування"
23:00 Т/с "Відчайдуш�

ні домогосподар�
ки" (2)

00:00 Т/с "Медіум" (2)
00:40 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:30 "Легенди Великої
Вітчизняної"

07:15 Х/ф "Любаша" (1)
08:55 Т/с "Мій кордон"

(1)
11:00 Д/ф "Таємниця за�

гибелі Хрущова"
12:00 Х/ф "Секретний

фарватер" (1)
18:00 Т/с "Чужі крила" (1)
00:00 Х/ф "Мисливці за

скарбами" (2)

02:05 "Речовий доказ"
03:00 "Мобільні розваги"
03:15 "Речовий доказ"
04:20 "Агенти впливу"
05:15 "Правда життя"

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:15 Т/с "Інтерни" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Далеко від вій�

ни" (1)
14:00 Т/с "Команда 8" (1)
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/с "Відрив" (1)
00:55 Х/ф "Морпіхи" (2)
03:00 Т/с "Команда 8" (1)
03:45 Події
04:05 Т/с "Команда 8" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

За мотивами

однойменного

роману

Леоніда

Платова про

те, як була

розкрита

таємниця

"Летючого

голландця" �

німецького

підводного

човна, що

виконував у

роки війни

секретні

завдання гітлерівського командування.

"Секретний фарватер", 
Середа, НТН, 12:00

Сергій –

молодий

бізнесмен,

який

перебрався

в місто з

села, і

намагається

забути про

те, що було

в його

колишньому

житті. Одного дня він дізнається, що його

колишня кохана Інна померла. Він приїжджає в

село, де раніше жив, і дізнається, що Інна

померла при пологах, і у нього залишилася

дочка. Тепер дитяти виховує сестра Інни,

Марина, яка, як виявляється, теж таємно була

закохана в Сергія.

"Там, де живе кохання",
П'ятниця, СТБ, 23:55

Історія п'яти

російських пілотів, які

в 1995 році опинилися

в найгарячішій точці

Афганістану, місті

Кандагарі. Узяті в

полон армією

ісламських

терористів, вони

провели там більше

року, щодня б'ючись

за свої життя, за свою

країну і за свою віру. А

коли остання надія на

порятунок почала

вичерпуватися, вони

зважилися на відчайдушний крок, який або

поверне їх додому, або уб'є.

"Кандагар" , 
Субота, ICTV, 19:00

У фільмі показані

стосунки героїв

впродовж декількох

десятиліть на тлі

історичних подій у країні.

…І всім напастям

століття призначено

обрушитися на молоду

офіцерську сім'ю, яка

повинна витерпіти і

здолати випробування

долі, спільної з долею

народною.

"Благословіть жінку" 
Середа, Інтер, 11:45 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Для виконання

секретного урядового

завдання з ув’язнення

звільняється полковник

Вишневецький.

Колишньому

спортсменові й

альпіністові доручається

набрати групу з

відчайдушних хлопчаків

14�15�ти років, сиріт, яких

ніхто ніколи не шукатиме. Підлітків відправляють у

таємний гірський табір, де вони проходять спеціальну

підготовку. Їм призначено знищити альпійську

військову базу і... загинути. 

"Сволота",
Середа , 1+1, 20:00

Голод, внутрішні протиріччя, турецькі навали

поставили Чорногорію на краю загибелі.

Поетична історія владики Петара Петровича

Нєгоша, який очолив країну в найтяжчі часи. 

"Всупереч усьому",
Четвер , НТН, 17:10

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1913 — перший політ гідроплана С�10 «Гідро»
Ігоря Сікорського 
1944 — військами 4�го Українського фронту
звільнений Севастополь 

НАРОДИЛИСЯ: 

1924 — Булат Окуджава, російський поет, ком�
позитор, прозаїк і сценарист 

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.
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8 травня 2012 року

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

раїно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Фольк�music. До Дня

Перемоги
09:55 Погода
10:20 Т/с "Чотири танкісти 

і собака" 
12:25 Х/ф "Батько солда�

та"
14:05 Аудієнція. Країни від

А до Я
14:30 Погода
14:45 Урочистості з нагоди

святкування Дня Пе�
ремоги у Києві

16:05 Урочистості з нагоди
святкування Дня Пе�
ремоги

17:35 Концерт до Дня Пе�
ремоги з Майдану
Незалежності

18:30 Погода
18:35 Футбольний код
18:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�лі�
га. "Шахтар" (До�
нецьк) � "Олексан�
дрія" (Олександрія)

20:55 Про виплати ком�
пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс�мінус
21:25 Світ спорту
21:35 Досвід

22:55 Трійка, Кено, Макси�
ма

ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Т/с "Клон � 2" (1)
10:50 Т/с "Було кохан�

ня" (1)
11:45 "Шість кадрів"
12:30 "Зніміть це негайно"
13:25 "Цілковите перевті�

лення � 3"
14:20 "Давай одружимось"
16:10 "Говоримо і показує�

мо"
17:05 "Сімейні мелодра�

ми"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну�2"
21:35 Х/ф "Нічні сестри" (2)
23:40 Шоу "Вечірній Ур�

гант"

05:45 Х/ф "День перемо�
ги"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини

08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Одного разу у

Ростові"
11:00 Т/с "Маршрут мило�

сердя"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським � 2"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Говорить полі�

ція"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Одного разу у

Ростові"
00:20 Х/ф "Ворог у воріт" (1)

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:05 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" (1)
11:50 Т/с "Н2О: просто до�

дай води" (1)
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Діффчатка" (1)

20:20 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Діффчатка" (1)
22:20 Т/с "Реальні пацани" (2)
23:15 Дім�2

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Т/с "Леся+Рома"
07:10 Анекдоти по�україн�

ськи
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:20 Т/с "Полювання на

вервольфа"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Полювання на

вервольфа"
15:00 Х/ф "Туман�2"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Х/ф "Ялта � 45"

05:25 "Нез'ясовно, але
факт"

06:10 "Документальний
детектив"

06:35 Т/с "Комісар
Рекс" (1)

08:35 "Неймовірна правда
про зірок"

09:35 Х/ф "СМЕРШ. При�
хований ворог" (1)

14:00 "Екстрасенси ведуть
розслідування"

15:05 "Битва екстрасенсів.
Третя світова"

18:00 "Вiкна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 "Екстрасенси ведуть

розслідування"
20:10 "Холостяк � 2"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Холостяк � 2"
23:55 "Як вийти заміж"
00:55 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:55 М/с "Фікс і Фоксі"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Смертельна

зброя�3"
11:15 Т/с "Не родись врод�

лива"
13:10 Т/с "Татусеві дочки"
14:20 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Аладін"
15:15 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
15:35 Teen Time
15:40 Пекельне побачення
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Кухня на двох
22:00 Х/ф "Смертельна

зброя�4"
00:45 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
08:15 М/ф "Казка про царя

Салтана" (1)
09:35 М/ф "Лисиця і 

дрізд" (1)
09:50 М/ф "Баба�Яга про�

ти" (1)
10:15 Х/ф "Нові Робінзо�

ни" (1)

12:30 Т/с "Дільниця" (1)
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Зал очікування"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:00 Т/с "Медіум" (2)

05:40 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:10 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:35 "Друга смуга"
06:40 Х/ф "Справа Лохов�

ського"
08:30 "Свідок"
08:55 Т/с "Жорстокий біз�

нес"
11:00 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра�

ви"
13:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 5"
15:35 Х/ф "Круглянський

міст" (1)
17:10 Х/ф "Всупереч усьо�

му" (1)
18:30 "Легенди карного

розшуку". Універ�
сальні солдати Ста�
ліна

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 5"

21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас � 11"

22:30 Т/с "Криміналісти:
мислити як злочи�
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"

06:20 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:10 Т/с "Відрив" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Мамо, не
помирай!"

13:00 Т/с "Звіздар" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Мент у зако�

ні � 5" (1)
00:00 Т/с "Травма" (2)
00:55 Х/ф "Важка мі�

шень" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН
ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

раїно!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20, 07:15, 07:30 Тема

дня
06:30, 07:25 Країна on line
06:40 Заголовки
06:45 Глас народу
06:50 Невідоме від відо�

мих
06:55 Православний ка�

лендар
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:25 Погода
09:30 Прем'єра. Д/ф "Про�

мені темного про�
стору"

10:05 Т/с "Чотири танкісти
і собака" 

11:10 Ток�шоу "Віра. Надія.
Любов"

12:05 Погода
12:20 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф "Пам'ять серця"
15:15 Наша пісня
16:00 Х/ф "Винищувачі"
17:30 Х/ф "Без права на

провал"
18:50 After Live (За лаштун�

ками Шустер�Live)
19:10 Шустер�Live. Спец�

проект до Дня Пе�
ремоги

20:55 Про виплати ком�
пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс�мінус
21:25 Шустер�Live. Спец�

проект до Дня Пе�

ремоги
22:10 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:20 Фінал Міжнародного

конкурсу класичної
музики "Молоді му�
зиканти Євробачен�
ня�2012"

ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Ювелір ТБ

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Т/с "Клон � 2" (1)
10:50 Т/с "Було кохан�

ня" (1)
11:45 "Шість кадрів"
12:25 "Зніміть це негайно"
13:20 "Цілковите перевті�

лення � 3"
14:15 "Давай одружимось"
16:10 "Говоримо і показує�

мо"
17:05 "Сімейні мелодра�

ми"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Післязав�

тра" (1)
22:50 Х/ф "Мисливці за

скарбами" (1)
00:50 Шоу "Вечірній Ур�

гант"
01:15 Х/ф "Нічні сест�

ри" (2)

05:35 Т/с "Терміново у но�
мер 3"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
07:35 "З новим ранком"

08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Одного разу у

Ростові"
11:00 Т/с "Маршрут мило�

сердя"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським � 2"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Говорить полі�

ція"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 "Вечірній Київ"
22:30 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:45 Х/ф "Батьківщина
або смерть" (1)

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:05 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Баффі � ви�

нищувачка вампі�
рів" (1)

11:50 Т/с "Н2О: просто до�
дай води" (1)

12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:40 Чортиці в спідницях
16:05 У ТЕТа тато!

16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Діффчатка" (1)
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики
01:05 Т/с "Реальні пацани" (2)

05:05 Служба розшуку ді�
тей

05:10 Погода
05:15 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Т/с "Леся+Рома"
07:10 Анекдоти по�україн�

ськи
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:00 Т/с "На безіменній

висоті"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "На безіменній

висоті"
14:40 Х/ф "Ялта � 45"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Х/ф "Снайпер. Зна�

ряддя помсти"
00:15 Голі та смішні
00:55 Х/ф "Острів прокля�

тих" (2)

05:55 "Нез'ясовно, але
факт"

06:40 "Документальний
детектив"

07:05 Х/ф "Чаклун і Рум�
ба" (1)

08:55 Х/ф "Там, де живе
кохання" (1)

10:55 Х/ф "Коли його зов�

сім не чекаєш" (1)
18:10 "Вiкна�Новини"
18:20 Х/ф "Вечори на ху�

торі поблизу Ди�
каньки (Ніч перед
Різдвом)" (1)

20:00 "Танцюють всі! По�
вернення героїв"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Танцюють всі! По�

вернення героїв"
23:55 Х/ф "Там, де живе

кохання" (1)
01:45 "Вiкна�Спорт"
01:55 Х/ф "Вони билися за

Батьківщину" (1)

05:00 Т/с "Курсанти"
05:50 Служба розшуку ді�

тей
05:55 Kids Time
06:00 М/с "Фікс і Фоксі"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Смертельна

зброя�4"
11:40 Т/с "Не родись врод�

лива"
13:35 Т/с "Татусеві дочки"
14:20 М/с "Бетмен"
14:40 М/с "Аладдін"
15:15 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
15:35 Teen Time
15:40 Пекельне побачення
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:40 Х/ф "Назад у май�

бутнє"
22:00 Пакуй валізи
23:45 Світлі голови. Зимові

ігри
00:50 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
08:25 М/ф "Малюк і Карл�

сон" (1)
08:50 М/ф "Карлсон по�

вернувся" (1)
09:10 М/ф "Лісові мандрів�

ники" (1)
09:35 М/ф "На лісовій

стежці" (1)
09:50 М/ф "Гуси�лебе�

ді" (1)
10:10 М/ф "Гноми та Гір�

ський король" (1)
10:15 Х/ф "Лессі" (1)
12:30 Т/с "Дільниця" (1)
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "КВК"
22:40 "Жіноча ліга"
23:40 "Три сестри"
00:00 "Медіум" (2)
00:40 "Нічне життя"

05:40 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:20 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:45 "Друга смуга"
06:50 Х/ф "Жінка дня" (1)
08:30 "Свідок"
08:55 Т/с "Жорстокий біз�

нес"
11:00 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра�

ви"

13:25 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 5"

15:40 Х/ф "Справа для
справжніх чолові�
ків" (1)

17:00 Х/ф "Три дні поза за�
коном" (1)

19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Край"
22:10 Х/ф "Поводир" (1)
00:10 Х/ф "Біжи не огляда�

ючись" (3)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:10 Т/с "Відрив" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Кирило і
Микита"

13:00 Т/с "Звіздар" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/с "Я � охоронець �

3. Старі рахунки" (1)
23:45 Х/ф "07�й змінює

курс" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1710 — Карл ХІІ підписав диплом «Diploma
assecuratium pro Duce et Exercitu Zaporovien�
ski», яким затвердив Пилипа Орлика гетьма�
ном України 

1932 — в Ленінграді завод «Комінтерн» ви�
пустив перші 20 радянських телевізорів 

1941 — ракетний винищувач Мессершмітт
Me.163 вперше подолав рубіж 1000 км/год

НАРОДИЛИСЯ: 

1938 — Марина Владі, французька акторка 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1916 — Альберт Ейнштейн привселюдно
представив загальну теорію відносності.
1944 — Державний Комітет Оборони CPCP
ухвалив депортувати кримських татар на схід
СРСР. 
1997 — Комп'ютер «Deep Blue» переміг Гаррі
Каспарова. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1947 — Юрій Павлович Сьомін, головний
тренер ФК «Динамо» (Київ)
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Пого�

да
06:10 М/ф
06:30 Світ православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський вик�

лик
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08:00 Шустер�Live.Спец�

проект до Дня Пе�
ремоги

10:30 Погода
10:35 Х/ф "Визволення" 
18:20 Погода
18:25 Золотий гусак
18:55 Українська пісня

року
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:30 Кабмін: подія тиж�

ня
21:45 Зірки гумору. 

О. Степаненко,
брати Пономарен�
ки, Л. Ізмайлов

22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

22:55 Погода
ТРК "ЕРА"
23:00 Експерт на зв'язку
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Д/ф "Футбольна

легенда" 
00:15 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:25 М/ф "Смурфи" (1)

07:20 "Справжні ліка�
рі � 2"

08:10 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте�

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Русалонь�

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиворіт � 3"
12:10 Х/ф "Нянька за

викликом" (1)
14:05 Х/ф "Ділова жін�

ка" (1)
16:15 Х/ф "Освідчен�

ня" (1)
18:25 Х/ф "Трохи не при

собі" (1) 
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Трохи не при

собі" (1)
00:15 Х/ф "Мисливці за

скарбами" (1)
02:05 Х/ф "Нянька за

викликом" (1)

05:10 "Парк автомобіль�
ного періоду"

05:35 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо�
вим"

08:20 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:45 "Вирваний з нато�

впу"
11:20 "Найрозумніший"
13:15 Х/ф "Кадет"
15:15 Міжнародний фес�

тиваль гумору
"Юрмала 2010"

17:00 "Вечірній Київ"
19:00 "Розсміши коміка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Вечірній квартал"
22:30 "Вечір боксу на Ін�

тері. З. Байсангу�
ров"

00:30 Х/ф "Час розпла�
ти" (2)

02:30 "Подробиці"
02:55 Д/с "Аджимушкай.

Підземелля смер�
ті"

03:45 Д/с "Підводний
Всесвіт"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�
ва сімейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 М/с "Ллойд у кос�

мосі" (1)
10:35 М/с "Світ Квес�

ту" (1)
11:05 Єралаш
11:25 Одна за всіх
11:50 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
12:20 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
13:20 Лялечка�2
14:15 Х/ф "Прекрасна

Анжелiка" (1)
16:15 Т/с "Універ" (1)
18:10 Х/ф "Будинок ве�

ликої матусі" (1)
20:05 Т/с "Універ" (1)
22:30 Чортиці в спідни�

цях
23:00 Х/ф "Дуже страш�

не кіно�2" (3)

05:20 Погода
05:25 Факти

05:50 Погода
05:55 Інший футбол
06:30 Х/ф "Людина пре�

зидента"
08:20 Козирне життя
08:50 Зірки YouTube
10:00 ЄвроФуд�2012
10:25 Квартирне питан�

ня
11:25 Стоп�10
12:25 Провокатор
13:40 Спорт
13:45 Наша Russia
14:00 Максимум в Украї�

ні
15:00 Х/ф "Снайпер.

Знаряддя помсти"
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф "Кандагар"
21:05 Наша Russia
22:00 Х/ф "Від колиски

до могили" (2)
00:05 Х/ф "Заборонена

реальність"
01:55 Битва націй
03:00 Т/с "У чорному

списку�2"
05:05 ПроЦікаве

05:40 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:20 Х/ф "Міцний горі�
шок" (1)

07:45 "Караоке на Май�
дані"

08:45 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
11:00 Моя правда.Тетяна

Буланова. Не
плач...

12:00 "Неймовірна прав�
да про зірок"

13:15 "Холостяк � 2"
16:35 "Як вийти заміж"
17:35 Х/ф "Вечори на ху�

торі поблизу Ди�
каньки (Ніч перед
Різдвом)" (1)

19:00 "Україна має та�
лант!�4"

22:55 "Хата на тата"
00:15 "Україна має та�

лант!�4" Підсумки
голосування

00:45 "Детектор брехні"
01:40 Х/ф "Старики�роз�

бійники" (1)

05:35 Т/с "Курсанти"
07:10 Один за всіх
09:00 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім В...
13:00 Новий погляд
14:00 Кухня на двох
15:00 Х/ф "11 друзів Оу�

шена"
17:20 Х/ф "Назад у май�

бутнє"
19:50 Х/ф "Назад у май�

бутнє�2"
22:00 Хто зверху?
23:55 Х/ф "Вечеря з не�

доумками" (2)
02:10 Спортрепортер
02:15 Т/с "Урятувати

Грейс" (2)
03:40 Ток�шоу зі Спай�

ком Ферестоном

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Бременські

музиканти" (1)
08:00 М/ф "Троє із Прос�

токвашино" (1)
08:25 М/ф "Канікули

в Простокваши�

но" (1)
08:50 М/ф "Зима в Прос�

токвашино" (1)
09:00 М/ф "Пригоди

ведмедиків Гам�
мі" (1)

10:00 Д/п "Дивовижний
Серенгеті"

11:05 Д/п "Розумні мав�
пи"

12:05 Х/ф "Нові Робінзо�
ни" (1)

14:05 Т/с "Я повернусь"
20:20 Х/ф "Літній дощ"
22:40 Х/ф "Сімнадцяти�

річні" (2)
00:30 Х/ф "Бунтівлива

юність" (2)
01:50 "Нічне життя"

05:55 "Уроки тітоньки
Сови"

06:25 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:50 Т/с "Суто англій�
ські вбивства" (1)

08:55 Х/ф "Край"
11:30 "Речовий доказ".

Замах на Брежнє�
ва

12:00 "Головний свідок"
12:40 Х/ф "Поводир" (1)
14:40 Т/с "Журов � 2"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 6" (1)

23:00 Х/ф "Адрена�
лін" (3)

00:40 Х/ф "Новачок" (2)
02:30 "Речовий до�

каз"
04:35 "Агенти впливу"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф "Хто б гово�

рив" (1)
09:00 Т/с "Дорожній пат�

руль �11" (1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 Гості на порозі
12:00 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
14:00 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Х/ф "Стань 

мною" (1)
18:00 Т/с "Серце не ка�

мінь" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Серце не ка�

мінь" (1)
21:15 Х/ф "У річки два

береги. Продов�
ження" (1)

01:15 Х/ф "Як знайти іде�
ал" (1)

02:45 Щиросерде зіз�
нання

03:20 Події

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ
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ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 По�

года
06:10 М/ф
06:25 Крок до зірок
07:10 7 чудес України �

Генуезька (Су�
дацька) фортеця

07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:10 Караоке для до�

рослих
10:55 Шеф�кухар країни
11:45 Атака магії. Мис�

тецтво за брамою
12:20 Погода
12:25 Х/ф "Потоп"
17:25 Погода
17:30 Золотий гусак
17:55 Маю честь запро�

сити
18:40 Погода
18:45 Концертна про�

грама "Мамо, віч�
на і кохана"

20:40 Головний аргу�
мент

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк�music
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода
23:05 Олімпійський вик�

лик
23:20 Світовий рекорд

Гіннеса
00:15 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:15 Х/ф "Шкільні вій�
ни: битва за ви�
пускний бал" (1)

07:55 "Ремонт+"
08:40 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�

Забава"
10:10 Дісней! "Руса�

лонька" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба"
11:00 "Велика різниця

по�українськи"
11:45 "Міняю жінку � 5"
13:05 Х/ф "Післязав�

тра" (1)
15:20 Х/ф "Трохи не при

собі" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Х/ф "Трохи не при

собі" (1)
23:25 "Світське життя"
00:25 "ТСН�тиждень"
01:15 Х/ф "Поліцей�

ський, як прик�
метник" (2)

03:15 Х/ф "Шкільні вій�
ни: битва за ви�
пускний бал" (1)

04:40 "Я люблю Украї�
ну�2

05:20 "Найрозумніший"
06:45 "Вечір боксу на Ін�

тері. З. Байсангу�
ров"

08:40 М/с "Маша та
Ведмідь"

08:50 М/с "Машині каз�
ки"

09:30 "Школа лікаря Ко�
маровського"

10:05 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:05 "Свати біля пли�
ти"

11:30 Д/ф "Свати�5.
Життя без гриму"

12:35 Т/с "Байки Мітяя"
18:00 Т/с "Янголи війни"
20:00 "Подробиці"
20:55 Т/с "Янголи війни"
22:55 "Що? Де? Коли?"
00:25 Х/ф "Фірма" (2)
02:50 "Подробиці"
03:20 Д/с "Історія світу"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Да�

га Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунті�

ком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустот�
лива сімейка" (1)

09:40 М/ф "Титан: піс�
ля загибелі Зем�
лі" (1)

11:15 Єралаш
11:35 Х/ф "Прекрасна

Анжелiка" (1)
13:35 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
14:40 Чортиці у спідни�

цях
15:10 Т/с "Універ" (1)
16:05 Х/ф "Будинок ве�

ликої матусі" (1)
18:00 Лялечка 2
18:55 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Діффчат�

ка" (1)
20:20 Т/с "Універ" (1)
22:45 Х/ф "Сусідка" (2)
00:45 На добраніч, му�

жики

01:35 Дурнєв + 1
02:00 До світанку

06:00 Погода
06:05 Факти
06:15 Погода
06:20 Т/с "Рюрики"
06:50 Квартирне питан�

ня
07:45 ЄвроФуд�2012
08:15 Анекдоти по�ук�

раїнськи
08:50 Х/ф "Заборонена

реальність"
10:45 Зірковий тест�

драйв
11:25 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Людина пре�

зидента"
14:20 Х/ф "Кандагар"
16:45 Х/ф "Бабло"
18:35 Наша Russia
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:45 Х/ф "Грозові во�

рота"
23:55 Голі та смішні
01:00 Х/ф "Від колиски

до могили" (2)
02:45 Інтерактив. Тиж�

невик
03:00 Битва націй
04:05 Т/с "У чорному

списку�2"

05:40 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:45 Х/ф "Старики�
розбійники" (1)

08:35 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:50 "Їмо вдома"
10:00 "Неймовірні істо�

рії кохання"
11:00 "Караоке на Май�

дані"

12:00 "Моя правда. Ва�
дим Демчог. Що�
денник забутої
дитини"

13:00 "Куб � 2"
14:15 "Україна має та�

лант!�4"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Війна титанів"
21:15 Х/ф "Мій коханий

геній" (1)
01:20 "Неймовірні істо�

рії кохання"
02:10 Х/ф "Римується з

коханням" (1)

05:50 Т/с "Курсанти"
06:40 Кліпси
06:55 Один за всіх
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у ліка�

ря
08:25 Даєш молодь!
09:00 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
09:55 ТОП�100
11:15 Хто зверху?
13:10 Пакуй валізи
14:45 Шури�амури
17:00 Файна Юкрайна
17:30 Х/ф "Назад у май�

бутнє�2"
19:40 Х/ф "Назад у май�

бутнє�3"
22:00 Піраньї XL
22:55 Х/ф "Незгубний

шпигун"
00:40 Спортрепортер
00:45 Т/с "Урятувати

Грейс" (2)
02:20 Ток�шоу зі Спай�

ком Ферестоном

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)

09:00 М/ф "Пригоди
ведмедиків Гам�
мі" (1)

10:00 Д/п "Розумні мав�
пи"

11:05 Д/п "Дивовижний
Серенгеті"

12:05 Х/ф "Мадмуазель
мушкетер" (1)

15:45 Х/ф "Літній дощ"
17:50 "Розкішне життя"
18:45 М/ф "Джиммі

Нейтрон: хлопчик�
геній" (1)

20:15 Х/ф "Без вини
винний" (2)

22:00 Х/ф "Мадмуазель
мушкетер" (1)

01:20 Х/ф "Сімнадцяти�
річні" (2)

02:50 Х/ф "Бунтівлива
юність" (2)

04:15 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:40 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:20 Т/с "Журов � 2"
11:30 "Легенди карного

розшуку". Універ�
сальні солдати
Сталіна

12:00 "Агенти впливу"
12:45 Х/ф "Перехрес�

тя" (1)
15:00 Т/с "Таємниці

слідства � 6" (1)
19:00 Х/ф "Барбарос�

са" (1)
23:15 Х/ф "Тінь у глиби�

ні" (3)
01:10 Х/ф "Адреналін" (3)
02:35 "Речовий доказ"
04:10 "Агенти впливу"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф "Хто б гово�

рив � 2" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Х/ф "У річки два

береги. Продов�
ження" (1)

15:00 Т/с "Серце не ка�
мінь" (1)

18:00 Т/с "Хто, якщо не
я?" (1)

19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
22:30 Футбольний вік�

енд
23:30 Таємниці зірок
00:30 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
02:20 Х/ф "Царство гар�

гулій" (2)
03:40 Події тижня
04:10 Х/ф "Хто б гово�

рив � 2" (1)
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ТРК “УКРАЇНА”
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1949 — СРСР офіційно припинив блокаду За�
хідного Берліна 
1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО 
1965 — радянська автоматична міжпланетна
станція «Луна�5», запущена космічною ракетою
9 травня 1965 р., досягла поверхні Місяця в ра�
йоні Моря Хмар 
НАРОДИЛИСЯ: 

1933 — Андрій Вознесенський — російський
поет 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 — радянському Наркоматові продовольс�
тва надані надзвичайні повноваження для реквізи�
ції продуктів у селян 

1975 — Київське «Динамо» вперше виграло євро�
пейський Кубок володарів кубків з футболу.

НАРОДИЛИСЯ: 

1849 — Панас Мирний, український письмен�
ник.



Учасниками чемпіонату ста�
ли наймолодші футболісти міс�
та 2000�2002 року народження.
В цьогорічному чемпіонаті взя�
ли участь 4 команди з БСШ №
1, БСШ № 5, Боярської ДЮСШ
та ФК "Зеніт�Ергопак".

Здаля навіть важко було зро�
зуміти, що грають діти! Фут�
больна форма, чіткі передачі й
стрімкі атаки, шалена боротьба
з суперником, шаленство гля�
дачів�вболівальників, а по за�
кінченні � сяйво медалей на
грудях переможців і спеціаль�
ний кубок найкращому гравце�
ві � все, як у дорослому футбо�
лі! Тому й перемога тут � сер�
йозна, доросла.

Розповідає тренер ФК "Зе�
ніт�Ергопак" Сергій Володи�
мирович Бабурін, який і про�
вів нагородження перемож�
ців:

� Саму гру Ви бачили, тому
тут коментарі, як то кажуть,

зайві. Скажу лише, що такому
прагненню до перемоги мо�
жуть позаздрити навіть наші
визнані футбольні "зірки", за
плечима яких � не один зігра�
ний матч на футбольних полях
району, області, України. Що ж
до переможців, то наша коман�
да ФК "Зеніт�Ергопак" (І місце)
виграла у команди Боярської
ДЮСШ (ІІ місце) з рахунком
2:1. Але справедливо зазначи�
ти, що це була перемога вик�
лючно на морально�вольових
якостях. Відтак мінімум дві ко�
манди вже зараз готові прий�
няти футбольну естафету з рук
своїх більш досвідчених това�
ришів.

Ось так в нашому місті зрос�
тають  майбутні чемпіоні, ось
так місто живе своїми юними
надіями, які вже завтра, пере�
конаний, прославлятимуть йо�
го далеко за межами рідного
міста.

Не хвилюйтесь, шановні
читачі, ніякого захоплення
Боярки іншою державою
того дня не відбувалося.
Все виявилося набагато
простіше і… цікавіше!

Розповідає Сергій Абду�
рашидов � гравець Київ�
ської команди "Нова": 

� "Алтімат Фрізбі" � це
командний вид спорту, в
який грають на траві (на
полі розміром 100 х 37
метрів) команди з семи
учасників. Головна мета �
занести диск в зону су�
перника. При цьому не можна
пересуватися по полю з диском
в руках: якщо ти впіймав його,
то потрібно зупинитися і по по�
вітрю віддати пас іншому грав�
цеві. Гра ведеться до 17 очок.
Надзвичайно популярний цей
вид спорту в Сполучених Шта�
тах, де його, власне, й придума�
ли, тому там є дуже багато ліг і

команд. В Україні цей вид спор�
ту дуже молодий, тому ми на
п'ять днів запросили авторитет�
них американських тренерів, які
діляться з нами досвідом і вчать
нас основам цього виду спорту,
щоб рівень гри наших команд
зростав.  

Як з'ясувалося, організувала
цей захід Українська федерація

"Фрізбі". До Боярки з'їхалися
прихильники "Фрізбі" з Москви,

Санкт�Петербурга, Мінська,
Одеси, Львова, Луцька та ін�

ших міст України. Усього �
100 чоловік та 4 американ�
ських тренери. 

� А географія пред�
ставництва надзвичай�
но широка, тому що на
території  колишнього
СНД ми всі дружимо,
знаємо один одного і
розуміємо, що такі ви�
падки, коли американ�
ські тренери приїздять
до нас � поки що рід�
кість. Тому за знання�
ми прихильники цього
виду спорту з'їжджа�
ються з усіх куточків
СНД туди, де в цей час
проводяться трену�
вальні збори. До речі,
минулого року ми тре�
нувалися все літо. І ко�

ли боярчанка й гравець Київ�
ської жіночої команди Галина
Яковенко запросила нас до
вашого міста, ми із задово�
ленням та вдячністю прийня�
ли це запрошення. 

Так над боярським стадіо�
ном з'явилися "літаючі" та�
рілки для гри в "Фрізбі", а
зовсім не НЛО. 

В турнірі взяли участь юні
дзюдоїсти з Росії, Молдови, Бі�
лорусії та різних міст України.

Турнір проходив під патрона�
том Голови КОДА Анатолія
Присяжнюка, за підтримки де�
путата КОДА Юрія Цікаленка,
Голови Києво�Святошинської
РДА Олександра Зайця та
міського голови м. Вишневого
Іллі Дікова. А спонсорами�ор�
ганізаторами турніру виступи�

ли КП СК "Вишневе", ТОВ
"ВГО", піцерія "Белісімо", ТОВ
"Автогруп", ТПЦ "Квартал" та
ГО "Асоціація Творчі Ініціативи
Київщини".

Звісно, й наші боярчани та�
кож не залишилися осторонь.
Адже такі чемпіонати є гарною
школою для перевірки власних
сил та набуття професійної
майстерності. Приємно, що
наші спортсмени повернулися
з нагородами. Так, ІІІ місце у
ваговій категорії 27 кг в напо�
легливій боротьбі здобув вихо�
ванець тренера Боярської
ДЮСШ Романа Маціпури Сер�
гій Новак. 

Тож вітаємо з перемогою
Сергія! І бажаємо йому по�
дальших успіхів в спортивній
кар'єрі.
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5 травня, в приміщен�

ні Києво�Святошинської

ДЮСШ (м. Вишневе) від�

бувся турнір з боротьби

дзюдо на честь Св. Георгія

Побідоносця, присвячений

67�ій річниці Дня Перемоги.

�	����������� �����…
�	�	��!

30 квітня фінішував
дитячий міський футболь�
ний чемпіонат, який тра�
диційно проводиться під
патронатом міського го�
лови Боярки Тараса Доб�
рівського.

Як розповів депутат Бояр�
ської міської ради та директор
Боярської міської ДЮСШ Сер�
гій Пасько, у І лізі цьогорічної
обласної першості грає 30 ко�

манд, які розбиті на 4 зони. В
"нашій" зоні грає 6 команд:
ДЮСШ (Боярка), "Буча�2",
"Дінас�2" (Вишгород), "По�
даткова академія" (Ірпінь) та
команди Іванкова й Макарів�
ського району. Ігри відбува�
ються в два кола: весна �
осінь. Дві кращі команди "зо�
ни" здобувають право грати
далі. 

А відкрили цьогорічну облас�

ну першість команди ДЮСШ
(Боярка) та "Дінас�2" з Вишго�
роду. Щоправда, перший дво�
бій виявися невдалим для бо�
ярчан, які програли гостям  із
Вишгорода з рахунком 2:0.
Утім, опускати руки не потріб�
но. Адже недаремно мовиться:
"Кінець � всій справі вінець". А
відтак потрібно грати і… пере�
магати! Чого й зичимо нашій
команді. 

�����	�� �������� ���	��
���
��� �� �������29 квітня, о 14.00 на

стадіоні "Зеніт" стартував
І тур Першої ліги обласної
першості з футболу, яка
проходить під патрона�
том Голови федерації Ки�
ївської області з футболу
Анатолія Присяжнюка.

Мабуть, результат
цієї зустрічі вже зро�
зумілий з самої наз�
ви. Так, "Ветеран"
здобув переконливу
перемогу з рахун�
ком 7:1! Що й каза�
ти, гарний початок!

У чому ж секрет
такої результатив�
ності молодої ко�
манди, яка в мину�
лорічному сезоні
дебютувала чемпіонським сріб�
лом? Над цим розмірковує її ка�
пітан Юрій Маціпура:    

� У нас дійсно унікальна ко�
манда! Судіть самі: двоє гравців
� 1964 року народження, голов�
ний склад � збірна футболістів�
ветеранів Боярки, вісьмом грав�
цям � за 35 років, декому � під 50.
Сьогодні на поле вийшло 12 ве�
теранів � з 18�ти гравців, рахую�
чи запасних. Звісно, за кожним з
них � величезний досвід фут�
больних матчів на полях району,
області, України і Польщі. Що ж
до сьогоднішнього матчу, то
особисто я хотів би відзначити
віце�капітана Олександра По�
льовика та ідейного натхненника

команди, який при потребі може
не лише розказати, як потрібно
грати, а й практично показати це
на полі: Володимира Олійника.    

А другий секрет нашої коман�
ди � у активній допомозі спонсо�
рів. Їх двоє: компанія "Replast" і
завод "Вентс". Тому вітаємо з
нашою перемогою і дякуємо на�
шим спонсорам � фірмі "Replast"
в особі Олександра Масленніко�
ва та заводу "Вентс" в особі зас�
тупника директора  й депутата
Боярської міськради Олексан�
дра Видрі. 

Та, як запевнив після завер�
шення гри сам Володимир Олій�
ник: 

� Насправді найважливішим є
зовсім інше! Погодьтеся, що ве�

теранам на полі, без практично�
ігрової підтримки молоді, вже
трохи важкувато... Тому саме
сьогодні, через газету, "Вете�
ран" вітає нашого гравця Павла
Сьому з народженням сина! Ба�
жаємо йому та його родині здо�
ров'я і всього найкращого! А ще
� якомога скоріше вийти на поле
вже у складі свого сімейного ду�
ету. Від якого наш "Ветеран"
тільки зміцніє!

Наша газета із задоволенням
приєднується до цих привітань і
з нетерпінням чекає на нові пе�
ремоги молодого "Ветерана".

Сторінку підготував 
Радислав Кокодзей, 

фото автора

�����	�� �����	��� �… �����	�	���!

Телефонний дзвінок
сполохав тишу сонячного
ранку 30 квітня: "У Боярці
� "літаючі тарілки"! Круж�
ляють над "Зенітом".
Близько сотні!" Як нев�
довзі з'ясувалося, приле�
тіли вони з Америки…

"� ������ - "���	��� �	�����"?

29 квітня на боярському стадіоні
"Зеніт" стартували ігри ІІІ ліги районного
чемпіонату з футболу. Першими у фут�
больному поєдинку зустрілися команди

"Ветеран" (Боярка) та "Фенікс" (Буча). 



ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
¡ÓˇÍ‡

������������������������
8 травня 2012 року 11111111

Наприклад Олексій, власник
магазину Moda Shop, запев�
нив нас, що в його крамниці

можна підібрати не лише
випускну сукню, але
й різноманітні аксе�
суари до неї. У ме�

жах 300 гривень тут
можна придбати
чудовий комплект

біжутерії: сереж�
ки, браслети, під�
віски та каблучки,

які довершать об�
раз вишуканої випуск�

ниці. Що ж стосується
сукні, то в Moda Shop

її можна придбати
за 400�1200

г р и в е н ь .
Д о с и т ь
с т р о к а �
тою є не
лише ці�
нова по�
літика, а
й самі
вбрання,
які про�
даються

в крамниці. Щоправда, Олек�
сій відзначає, що цього сезо�
ну трендовими кольорами є
кораловий, бірюзовий та зе�
лений. 

А ось Ольга Федорівна,
власниця магазину "Аріадна",
не виділяє певних тенденцій
сезону. Адже вона, як моде�
льєр з великим стажем, зау�
важує, що вибір вбрання за�
лежить від фігури та естетич�
них вподобань кожного ви�
пускника. В її крамниці можна
підібрати вечірні сукні, костю�
ми, аксесуари. За 15 років ро�
боти магазину "Аріадна" за�
рекомендувала себе, як екс�
перта з підготовки до найваж�
ливіших свят в житті. Вечірні
сукні тут можна придбати за
ціною від 400 гривень, а ось
верхній поріг цін залежить від
індивідуальних вподобань
кожної клієнтки. 

Утім, хочу вас запевнити,
що в Боярці можна придбати
одяг і для юних випускників.
Так, магазин чоловічого одягу
"Vladlen" пропонує досить

ш и р о �
к и й
а с о р т и �
мент чоловічих
костюмів різних кольо�
рів, як світлих, так і тем�
них тонів. Ціни на костюми
коливаються від 650 до 950
гривень. Сорочки майже всіх
кольорів тут можна купити за
130�320 гривень. Також "Vlad�
len" пропонує в достойному
асортименті краватки, ремені
та інші аксесуари. 

Однак витрати на придбан�
ня випускних нарядів � це ли�
ше одна із статей видатків
батьків, які готують своїх ді�
тей до першого знакового
торжества � випускного вечо�
ра. Та навіть з огляду на ло�
яльність цінової політики бо�
ярських крамниць, для того,
щоб вибрати випускника, тре�
ба щонайменше 1000 грн. А

ось вишукані та брендові сма�
ки юних модників та модниць
можуть затягнути на не одну
тисячу гривень. Зрештою, все
залежить від фінансових мож�
ливостей батьків, які, як пра�
вило, і стають головними
спонсорами яскравих балів за
участю юних принцес та прин�
ців. 

Ганна Ходикіна,

Анастасія Береговенко

Ігрове поле судоку – це

квадрат 9x9, який поділе�

ний на  9  невеликих квад�

ратів 3x3.  Частина кліти�

нок у судоку заповнена

цифрами. Чим менше

цифр заповнено – тим

складніша гра.

У судоку всього одне

правило. Порожні клі�

тинки слід заповнити

так, щоб у кожному ряд�

ку, стовпчику і квадраті

числа від 1 до 9 зустріча�

лися лише один раз.

Правила 
гриССууддооккуу

9, 10 та 11 травня за мі�

сячним календарем най�

кращі дні для посадки кар�

топлі, що призначена для

довготривалого зберіган�

ня. Також у відкритий грунт

в цей період варто висіюва�

ти насіння салатного цико�

рію, редьки та ріпи. 12 та 13

травня � безплідні дні. В цей час краще

боротися з шкідниками та займатися про�

полкою рослин. З 14 по 16 трав�

ня Місяць у Рибах. Це означає,

що відкритий грунт прийме на�

сіння шпинату, редьки та цибу�

лі. 17 та 18 травне не рекомен�

дується пересаджувати рос�

лини. Краще зайнятися при�

биранням саду. А ось 19, 20 та

21 травня зірки радять нам висаджувати на�

сіння. Ці дні вважаються родючими та вкрай

плодовитими.

������	  	��
	

10�11 травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

10  травня 

у Боярському краєзнавчому музеї о 16 годині
відбудеться відкриття персональної виставки
боярського фотохудожника Радислава Кокодзея,
присвяченої Євро�2012. 

Виставка триватиме два тижні. 
Запрошуємо всіх бажаючих.

Час Назва

15�30 "Рухай ластами"! (мультфільм)

16�50 "Бій за планету Терра" (мультфільм)

18�20
"Друга світова війна"

(документальный фільм)

19�20 "Мачо і Ботан" (комедія) 

21�20 "Інший світ: Пробудження" (жахи)

9  травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Бій за планету Терра" (мультфільм)

17�00 "Рухай ластами!" (мультфільм)

18�20
"Друга світова війна"

(документальний фільм)

19�20 "Інший світ: Пробудження" (жахи)

21�00 "Мачо і Ботан" (комедія) 

Бронювання квитків: 097�033�86�87; 063�594�84�33

Що? Де? Коли?

Щоб підготуватися до
такого важливого дійства,
як випускний бал, потріб�
но оббити пороги не одно�
го салону та магазину. Та й
не дивно, адже різнома�
ніття фасонів, кольорів та
цін змусить розгуби�
тися навіть не надто
вибагливих шука�
чів випускного
вбрання. У пошу�
ках свого образу
дівчата та юнаки ви�
рушають до крам�
ниць та ринків сто�
лиці. Щоправда,
як пересвідчилися
журналісти нашої
газети і в Боярці
можна достойно
одягнути ви�
пускника. 

питання Ціна 

��� ��� � ��������?
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Газета “Боярка�Інформ”

1
МІСЯЦЬ �

4 ГРН

3
МІСЯЦІ �

12 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

24 ГРН

Інгредієнти
0,5 кг філе судака, капуста, 
1 скибочка черствого білого
хліба, 1 цибулина, 1 ст. л. вер:
шкового масла, 1 скл. сметани,
2 ст. л. нарізаної зелені петруш:
ки і кропу, перець, сіль — за сма:
ком.

Спосіб приготування
Хліб розмочити у воді і віджати. Цибулю нарі:

зати і спасерувати на маслі. Ри:
бу, хліб і цибулю пропустити

через м'ясорубку. Посо:
лити, поперчити і пере:

мішати. Капусту підго:
тувати, як для голубців.
Розкласти рибний
фарш на листки, скру:

тити трубочками. На:
лити на дно сотейника

трохи води, викласти під:
готовлену рибу в капусті,

залити сметаною і тушкувати в
духовці. Готову страву посипати зеленню.

номераРецепт 

��	� � �	����

������� ��������	���, 	�� � ��
��	� ���	��� 
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З другого півріччя передплатна ціна зменшена

городникаКалендар 
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ОВЕН

Овнам слід зайнятися зміцненням своїх по�
зицій. Це не найкращий час для початку но�
вих проектів. Але вдалий для завершення
справ, які ви розпочали раніше. Навіть якщо
робота здається нудною, залишати її не
варто.

ТіЛЕЦЬ

Тельці будуть переживати енергетичний
підйом і зможуть переробити безліч справ,
зокрема й ті, які довго відкладали на потім.
Вдалою буде соціальна діяльність, особли�
во різноманітні виступи і дискусії. Найбіль�
ше пощастить викладачам і політикам.

БЛИЗНЮКИ

Те, що Близнюки почнуть робити в цей пері�
од, їм доведеться довести до переможного
фіналу. Це добрий час для вирішення проб�
лем, які не вирішувалися роками. З близь�
кими та рідними людьми в цей час краще не
сваритися, а в справах доведеться розра�
ховувати тільки на власні сили.

РАК

У вас виникне гостра потреба розслабити�
ся. Не слід боротися з природнім бажан�
ням. Тільки не робіть різких рухів. Зміна обс�
тановки полегшення принесе, але ненадов�
го. Дуже скоро захочеться повернутися у
сім'ю або на колишню роботу.

ЛЕВ

Енергетичні потоки матимуть на Левів супе�
речливий вплив. Частіше проявлятиметься
імпульсивність. Саме тому всі дії Левам пот�
рібно ретельно планувати і підготуватися до
того, що в своєму оточенні вони рідко зус�
трічатимуть розуміння. Поїздки краще від�
класти, вони будуть безперспективними.

ДІВА

У цей період Діви будуть діловиті і катего�
ричні. Вірогідні сварки і розлучення: Діви не
терпітимуть підступності. Можлива втрата
певних соціальних привілеїв. Але керівні
здібності Дів будуть на висоті. Саме тому
важливо не хапатися за все самому, а знай�
ти ідеального виконавця.

ТЕРЕЗИ

Обставини складуться досить неоднознач�
но. Щоб домогтися свого, Терезам дове�
деться долати опір або впливати на почуття
оточуючих. Ймовірна взаємна недовіра.
З'явиться бажання сховатися і нічого не ро�
бити, але це не шлях до перемоги. 

СКОРПІОН

Ви зміните своє ставлення до людей. Дуже
часто вам будуть зустрічатися неординарні і
великодушні особистості. Вони будуть без�
корисливо допомагати, а самим Скорпіо�
нам захочеться наслідувати своїм новим
знайомим. У справах все налагодиться,
більшість проблем вдасться вирішити, при�
чому без додаткових зусиль.

СТРІЛЕЦЬ

У Стрільців зміниться сам стиль життя.
Можливо, це буде пов'язано з новою поса�
дою або переїздом. Зовні зміни нікому в очі
не кинуться, але дуже скоро з'ясується, що
ви стали зовсім іншими людьми. Самі ж
Стрільці нічого такого не помітять і не відчу�
ють.

КОЗЕРІГ

Авторитет Козерогів потребуватиме під�
твердження. У цей час зовсім необов'язко�
во щось робити. Досить просто вдало вис�
тупити в пресі або на публічних зборах. При
цьому важливо мати максимум інформації з
обговорюваного питання. Головне будьте
впевненими в собі. 

ВОДОЛІЙ

Вам не варто будувати повітряні замки.
Тільки реалізм в справах і стосунках прине�
се користь. Можливо, Водолії занудьгують і
захочуть висловити комусь свої справжні
погляди, але робити цього не варто. Стри�
маність та тактовність принесуть вам непо�
гані дивіденди. 

РИБИ

У Риб з'явиться можливість змінити рід ді�
яльності. До вас в руки потрапить проект, за
реалізацію якого раніше ви не взялися б.
Проте зараз навіть не вагайтеся, а ставайте
до роботи. Висока ймовірність того, що все
вийде.

ГОРОСКОП
13 травня � 24 травня 

Цей тиждень порадує боярчан весняним
різноманіттям. Синоптики обіцяють, що в
День Перемоги, 9 травня, погода буде
малохмарною, проте можливі короткочасні
зливи, вдень температура злетить до +22
градусів. 10�12 травня вночі можливі дощі з
грозами, а ось вдень погода обіцяє бути
ясною, повітря прогріється до +27 градусів.
13 травня очікується похолодання на 8�10
градусів та опади. Однак навіть ця обставина
не вплине на торжество весни, яку
супроводжує музика дощу, пахощі квітучих
садів, неповторне відчуття красивого
пробудження.  

Щомиті відбувається

диво, яке ми часом не

помічаємо, про яке за�

буваємо за поспіхом та

небажанням позбутися

ярма суєти. По�особли�

вому дивовижною є

весна у всіх своїх проя�

вах та кольорах, у нес�

тримному бажанні при�

роди квітнути, буяти,

пашіти життям… 

Цю "квітучу" світлину

до редакції передала

читачка нашої газети

Світлана Лірна. Здава�

лося б звичайне фото

передає незвичайну

красу. Хіба це не диво? 

Тож чекаємо від на�

ших читачів на нові фо�

тографії, які ви можете

надсилати на електрон�

ну адресу: boyarka�in�

form@ukr.net. 

Насолоджуйтеся ми�

тями весни та ловіть їх

об'єктивами своїх фо�

тоапаратів.

Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

�  ��������  ���		�����##
����������##  �����

Фотоконкурс
Погода

11112222

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

(можлива доставка
067�168�79�43)
(один – 60, два по 55, 

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ
ТА  ОРГТЕХНІКИ

Встановлення

Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН,

МІКРОХВИЛЬОВОК ТА
ІНШОЇ ДРІБНОЇ

ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ.
044�592�95�36, 04598�6�11�56
067�168�79�43, 063�867�74�96,

095�401�16�81
velad@ukr.net

ПОДИХИ ВЕСНИ 

На постійну роботу 
в аптеку потрібні:

� фармацевт; 
� провізор.

Зручне місце розташування, 
вигідні умови праці.

Тел. 097�97�03�934
(Тетяна Василівна)

З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПИ

11 травня 2012 року об 11 год. 
на спортивному комплексі 

Києво�Святошинського району 
та Ірпінського регіону

відбудеться турнір з міні-футболу 
між командами 

дипломатичних представництв 
країн - учасниць Євро-2012.

Місце проведення:

м. Ірпінь, вул. Садова, 90

19 травня
в Києво�Святошинському 

районному Центрі 
творчості молоді "Оберіг"

в рамках творчого вечора 
гурту "ТріоРіо"

(художній керівник Майя Іваненко)
відбудеться презентація 
дебютного альбому 

"Вранішня зірка"
із записами пісень 

члена Національної спілки 
письменників України, 

лауреата премії 
ім. Володимира Самійленка 

Тетяни Володай.

Початок концерту о 16.00. 
Вхід вільний.

"ВРАНІШНЯ ЗІРКА" 
ТЕТЯНИ ВОЛОДАЙ


