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Боярському

краєзнавчо�

му музеї було

багатолюдно. Адже тут  відкривалася  персональна

виставка боярської майстрині Ольги Сергіївни Кала�

бушкіної. Її роботи вирізняються оригінальністю техні�

ки, майстерністю виконання, яскравістю барв, різно�

манітністю тематики. 

МОЗАЇЧНЕ
РІЗНОБАРВ'Я ОЛЬГИ КАЛАБУШКІНОЇ

25 ЛЮТОГО
в и х о в а н ц і

дитячих са�

дочків Бояр�

ки приймали

привітання

та подарунки

від народно�

го депутата

України Петра Мельника, який започаткував Щорічний

фестиваль дитячої творчості "Моя мама найкраща". 

ПЕТРО МЕЛЬНИК ПРИВІТАВ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЩОРІЧНОГО

ФЕСТИВАЛЮ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 
"МОЯ МАМА НАЙКРАЩА"

11 стор. 3 стор.

2 БЕРЕЗНЯ
в Боярсько�
му будинку
культури від�
бувся кон�
церт до Міжнародного жіночого дня. Свято наповни�
ло приміщення весняним настроєм та щирими пос�
мішками. Цьому максимально сприяли творці захо�
ду �  вихованці естрадної студії "Зорепад" (керівник
Наталія Горенко) та хореографічної студії "Голден
Денс" (керівники Віолета Богатиренко та Єлизавета
Іванова), а також ансамбль барабанщиць "Експре�
сія" (керівник Ігор Клименко). 

СВЯТКОВИЙ ЗОРЕПАД У
БОЯРСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

3 стор.

4 БЕРЕЗНЯ

Загалом конференція була
присвячена розмові щодо реалі�
зації міської програми підтримки
громадських ініціатив у рамках
конкурсу соціальних проектів у
місті Боярка у 2012 році. Органі�
затори � ГО "Центр розвитку гро�
мад" � озвучили, що ця програ�
ма, затверджена сесією Бояр�
ської міської ради. Передбача�
ється, що її реалізація допоможе
створити сприятливі умови для
ефективної участі громадських
організацій у розвитку міста.

Представники ГО "Центр роз�
витку громад" Ангеліна Лахтадир
та Марія Кириленко докладно зу�
пинилися на питанні підготовки

до проведення конкурсу соціаль�
них проектів.

За словами організаторів, очі�
кується, що навчання, тобто тре�
нінг з написання проектів для
представників громадських ор�
ганізацій буде проведено за кош�
ти неурядової громадської орга�
нізації FOCCUS або "Друзі Чор�
нобильських центрів у США". А
фінансування програми пере�
можця конкурсу проектів візьме
на себе Боярська міська рада.

Ця інформація викликала до�
сить жваве обговорення серед
присутніх представників громад�
ських організацій. Приміром, го�
лова ГДО "Юнісфера" Ніна Семе�
нова озвучила напрями діяльнос�
ті організації � участь дітей у ство�
ренні екологічної гармонії рідного
міста. Так, завдяки ентузіастам
було видано книжки�розмальов�
ки для малюків, які закликають ді�
тей дбати про чистоту в місті.

Представник ГО "Спортивна
громада Боярки" В'ячеслав Сен�
чук розповів про акції, проведені
організацією торік, зокрема ди�
тячі велоперегони.

Зацікавила присутніх пропози�
ція Оксани Слєпової, керівника
молодіжного клубу "Позитив",
що діє при ЦСПР, провести в міс�
ті фотоквест із широким залучен�
ням молоді та підлітків.

Дві боярські танцю�
вальні пари  завоюва�
ли найдостойніші
звання на закритому
Чемпіонаті світу  Куб�
ка "IDU" з бальних
танців, фінал якого не�
щодавно пройшов у

Москві. Перш ніж здо�
бути право представ�
ляти нашу країну на
міжнародних змаган�
нях, вихованці Бояр�
ської міської школи
мистецтв, яку очолює
Антоніна Калмикова,

здобули звання
кращих в об�
ласті та  увій�
шли до трійки
найкращих пар
України. 

Тож на Чемпіо�
наті світу в номі�
нації "Молодь�1"
фіналістами ста�
ли боярчани Ігор
Парубець та Ка�
ріна Коваленко з
європейською
програмою. А от
Юрій Пужайло та
Євгенія Ільяш у
номінації "Юні�
ор�1" з латино�
американською
програмою  ви�
бороли титул
чемпіонів світу.
За ці досягнення
молоді пере�
можці завдячу�
ють своєму тре�
неру Костянтину
Євлашевському,

який, незважаючи на
свій молодий вік, вже
має не один десяток
звань, зокрема майстра
спорту України, півфіна�
ліста чемпіонату світу за
стандартною програ�

мою "Формейшн", судді
спілки спортивного тан�
цю України. Це лише де�
які звання Костянтина.
Та й хіба могло бути
інакше! Тільки профе�
сіонал такого рівня зміг
би привести своїх вихо�
ванців до блискучої пе�
ремоги. 

Окрім напруження та
азарту запеклої бороть�
би, наші переможці та�
кож згадують і приємні
моменти змагань. Ігор
Парубець зізнався, що
цей чемпіонат, звичай�
но, став визначним кро�
ком вперед та приніс
багато нових вражень.
"Але було не так склад�
но, як ми очікували" �
посміхається Ігор. А от
Каріні Коваленко за�
пам'ятався спортивний
комплекс, у якому про�
ходило змагання. На
думку дівчини, він  наба�
гато комфортніший, ніж
більшість українських.

Тож вітаємо наших
танцюристів та зичимо
нових, не менш блиску�
чих, досягнень!   

Олександра Дзиґа

У БОЯРЦІ ВІДБУДЕТЬСЯ КОНКУРС
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Äîðîã³ æ³íêè!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ õî÷ó ïðèâ³òàòè

âàñ ³ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì - 8
Áåðåçíÿ. Íåõàé ó âàøèõ ñåðöÿõ
çàâæäè ïàíóº âåñíà, âàøà êðàñà
ðîçêâ³òàº, à æèòòÿ íàïîâíþºòüñÿ
ÿñêðàâèìè áàðâàìè. Íåõàé âàøå
æèòòÿ íàïîâíþº ëþáîâ ³ âàø³  î÷³
çàâæäè âèïðîì³íþþòü ùàñòÿ. 
Ç³ ñâÿòîì âåñíè âàñ! 
Ç ïîâàãîþ, 

ì³ñüêèé ãîëîâà Áîÿðêè 
Òàðàñ Äîáð³âñüêèé

���� �����!
Щиро вітаю вас зі святом весни! 

На ваші тендітні плечі світ покладає відповідальність за
продовження роду, виховання молодого покоління. Наша

земля багата на красивих, талановитих, розумних
жінок, які є окрасою та гордістю України. 

Хай у цей весняний день усім вам світить
сонце, звучить музика і розквітають на вашу
честь квіти! 

Щастя вам, здоров'я і нев'янучої краси! 

З повагою, 
народний депутат України, Петро Мельник

БОЯРЧА  

НАЙ    

БОЯРЧА  

НА    
Саме в цьому орга�

нізатори зустрічі запев�

нили учасників конфе�

ренції громадських орга�

нізацій Боярки, що від�

булася 2 березня 2012

року в Києво�Святошин�

ському центрі соціально�

психологічної реабіліта�

ції населення та його ін�

формування з питань по�

долання наслідків Чорно�

бильської катастрофи.

Ініціатива 

10 стор.

БОЯРЧАНИ ТАНЦЮЮТЬ

НАЙКРАЩЕ В СВІТІ 
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Нещодавно мешканці гурто�
житку, що в місті Боярка по вули�
ці Івана Франка, 104, звернулися
до голови райдержадміністрації
з проханням передати гуртожи�
ток із спільної власності сіл, се�
лища, міста, Києво�Святошин�

ського району до комунальної
власності територіальної грома�
ди м. Боярка для реалізації своїх
прав на отримання житла. На по�
чатку місяця районна рада прий�
няла відповідне рішення з цього
питання. 

���������� �����	�� �� �����	����� 
��	����  ����	�� ���	 Район

Якщо раніше вивезенням
сміття з міста займалися ра�
йонні служби, то віднедавна
цим питанням опікується Бояр�
ське головне виробниче управ�

ління житлово�комунального
господарства. Насправді пе�
рехідний період ознаменував�
ся й певними труднощами, які
мають як об'єктивні, так і
суб'єктивні пояснення. 

� Ми справді зустрілися з ря�
дом проблем. Люті морози, які
трималися наприкінці січня та
в лютому призвели до того, що
техніка, яку придбали торік,
вийшла з ладу. Це в свою чергу

зумовило перебої з ви�
везенням сміття, � коментує
ситуацію заступник міського
голови Боярки Микола Дави�
денко. � Тому міський голова
Тарас Добрівський прийняв рі�
шення про купівлю нового екс�
каватора та   сміттєзбиральної
машини. Однак лише однобіч�
но не можна вирішити цю гло�
бальну проблему. Насправді за
цей час угоди на вивезення

сміття укладені тільки з 50 %
жителів приватного сектора.
Зрозуміло, що надані послуги
оплачує ще менший відсоток.
Є випадки, коли боярчани ка�
тегорично відмовляються ук�
ладати угоди. Приміром, це
жителі міста, які мешкають по
вул. Світлогорській, 27 та 32,
по вул.  Космонавтів, 40, 38, 24
та 22. Свою позицію поясню�
ють відсутністю потреби виво�

зити сміття.  І такі ситуації не�
поодинокі. З огляду на це не
дивно, що наше місто "прикра�
шають" стихійні сміттєзвали�
ща. Та попри всі складнощі, які
виникають на цьому етапі, пе�
реконаний, що ми знаходимо�
ся на вірному шляху. Адже ли�
ше спільні зусилля міських ко�
мунальників та розуміння жи�
телів Боярки допоможуть кар�
динально змінити ситуацію та
зробити наше місто справді
чистим та ошатним.   

Анастасія Береговенко

Втім, надамо слово чоловікові, який і
влаштував це невеличке свято для своєї рід�
ної школи � випускникові ЗОШ № 1, голові
ГО "Боярчани" та депутату Боярської міської
ради Юрію Єдакову:

� Впродовж всього життя у кожного з нас
залишається два найрідніших місця: бать�
ківська хата та рідна школа, � схвильовано
говорить Юрій Іванович. � В оновленій
батьківській хаті нині живе син з сім’єю. І
двері рідної школи, як і колись, завжди від�
криті для мене і для всіх�всіх її випускників.
Мені дуже хотілося якось незвичайно приві�
тати свою школу з найпрекраснішим весня�
ним святом � 8 Березня. І тому, коли в Боярці
з'явилася нова гра, я вирішив: нехай перші
майбутні чемпіони зроблять свій перший

крок саме з нашої рідної школи. Тому що
все нове повинне вперше з'явитися саме
тут � в нашій найкращій школі історичної
частини міста.  

А президент Федерації України з гри но�
вус Іван Іванович Лісовенко не лише трохи

розповів про цю поки що незвичайну для
нас гру, а й відкрив невеличку таємницю:

� Друга й більш народна та зрозуміла наз�
ва цієї гри, яка розпочинає свою історію з
1927 року, � "Морський більярд". Тоді латвій�

ські моряки вперше побачили цю гру в Англії
і привезли в Латвію. В 1963 році була заре�
єстрована федерація новусу в Латвії, і ця гра
як вид спорту була внесена до реєстру наці�
ональних видів спорту СРСР. І мені дуже
шкода, що наші діти лише зараз знайом�

ляться з цією гарною, позитивною, цікавою і
розвиваючою грою. Та разом із цим мені ду�
же приємно, що в Боярці знайшлися люди,
які активно відгукнулися на появу цієї новин�
ки в місті.

Тож вже 6�10 квітня в Боярці відбудеться
Перший Всеукраїнський і Міжнародний (так
як взяти участь в ньому виявили бажання ко�
манди Німеччини та Латвії) шкільний турнір з
новусу. Звісно, учасниками турніру стане й
боярська команда. Одними з найперспек�
тивніших кандидатів до якої є учні й Бояр�
ської ЗОШ № 1 � Марина та Олексій, які пер�
шими й апробували новий подарунок. 

Що ж до найближчих планів, то є бажання
створити секцію новусу в кожній Боярській
школі. А поки що на весняних канікулах на
базі Боярської ЗОШ №1 планується органі�
зувати показовий турнір з новусу саме для
боярських дітей. Щоб відібрати гідних пред�
ставників до участі в міжнародному турнірі. 

Звісно, того дня був презентований ще
один стіл � тісний і святковий, за яким, з тра�
диційною чашкою запашного чаю чи філі�
жанкою кави, так приємно згадати всіх тих і
все те, що згадувати... так приємно! Наприк�
лад, своїх випускників... А ми, приєднуючись
до вітань з наступаючим святом, хочемо по�
бажати, щоб життя в першій боярській виру�
вало цікаве і захоплююче, як ця нова для Бо�
ярки гра. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора 

55%іграшок небезпеч�
ні для дітей. Про це

повідомив  заступник началь�
ника управління ринкового
нагляду Держспоживінспекції
України Микола Дмитрієв. 

За його словами, ситуація
на ринку іграшок в нашій кра�
їні критична. В 2011 році було
проведено перевірку ста ти�
сяч іграшок. 55 % з них не
відповідали вимогам норма�
тивних документів та були
небезпечними для дітей. Їх продаж було заборонено. 90%
неякісних іграшок � китайського виробництва. 

Експерт пояснив, що найбільш небезпечними можуть
бути м'які гумові іграшки. Адже натуральна гума � дуже до�
рогий матеріал і виробники за допомогою канцерогенних
речовин розм'якшують пластик для скорочення витрат. 

"Аргументи тижня"

Перший робочий день перед�

святкового тижня закінчувався в Бо�

ярській першій школі... педрадою.

Після якої весь педагогічний колек�

тив був запрошений до шкільного

холу для врученні незвичайного по�

дарунка � столу для новусу.

Проблема очищен�
ня міста від сміття вже
тривалий час є актуаль�
ною для Боярки. Минуло�
го року  міська влада ви�
рішила дещо змінити під�
ходи у вирішенні наболі�

лого питання.

пишуть?Про що ����"� ����""# ����$��

Парламент посилив адмініс�
тративну відповідальність воді�
їв за порушення правил проїзду
через залізничні переїзди та
перевезення пасажирів авто�
мобільним транспортом у ніч�
ний час. Розмір штрафу для водіїв за в'їзд на переїзд у
випадках, коли рух через нього заборонено, може
становити від 50 до 80 неоподатковуваних  мінімумів
(850�1360 грн), а не 20�25, як було раніше. За це ж по�
рушення при різних обставинах водія можуть позба�
вити права водіння  від 6 місяців до 3 років. 

"Газета київська"

Кількість жінок, які виявляють ба�
жання працювати в міліції невпинно
зростає. Жінки успішно займають
посади, що вимагають значної
службової, виконавської дисциплі�
ни, наполегливості, активності, іні�
ціативи, творчості, високого рівня
спілкування з населенням.

Штат Києво�Святошинського ра�
йонного відділу ГУМВС України в Київ�
ській області налічує 350 працівників, із
них 43 жінки,  які працюють майже у
всіх службах райвідділу:  у штабі, сек�
торі інформаційних технологій, секторі
кадрового забезпечення, паспортній
службі…  

На посадах оперуповноважених
карного розшуку жінкам часто дово�
диться розкривати злочини "за гаря�
чими слідами". Значний відсоток дів�
чат працює у відділенні кримінальної
міліції у справах дітей. Вони добре во�
лодіють знаннями з педагогіки та пси�
хології, терплячі, чуйні до чужої біди.

Слідчим�жінкам при розслідуванні
кримінальних справ доводиться пра�
цювати у складних умовах, на них ле�
жить величезний тягар відповідаль�
ності за прийняття правильного про�
цесуального рішення.

Для жінок, які працюють в черговій
частині райвідділу, робота в міліції � це
постійне спілкування з людьми, які
звертаються як особисто, так і в теле�
фонному режимі до чергової частини,
приходять зі своїми проблемами та зі
своїм болем,  а це вимагає від жінок�
міліціонерів терпіння, співчуття та ін�
ших позитивних якостей.

Жінка�правоохоронець у нашому
суспільстві заслуговує на глибоку по�
шану за свою нелегку і благородну
працю, сенс якої полягає у забезпе�
ченні стабільного правопорядку, бо�
ротьбі зі  злочинністю, захисті прав і
свобод громадян нашої держави. 

Напередодні Міжнародного жіночо�
го дня хочеться побажати всім жінкам
міцного здоров'я, довічного щастя, ра�
дості, добробуту,  теплоти близьких
сердець, нових професійних досяг�
нень, глибокої поваги від колег�чолові�
ків та здійснення мрій.

Помічник начальника РВ по зв'яз�
кам з громадськістю та ЗМІ 

Віталія Грохольська 

На черговій XVI сесії Києво�Свя�

тошинської районної ради, що

відбулася 2 березня,  було прий�

нято рішення про проведення ра�

йонного конкурсу на кращий про�

ект Гімну Києво�Святошинського

району. Проведення конкурсу

планується на березень�квітень

2012 року.

Взяти участь у ньому можуть всі
бажаючі. Гімн має відображати істо�

ричні корені та традиції жителів райо�
ну. Також було зауважено, що твір по�
винен бути невеликим та урочистим.
Проекти можна подавати до 10 квітня
2012 року. 

Більш детальну інформацію про
умови проведення конкурсу можна
дізнатися  за телефоном 

(044) 250 46 07.

Інф. "Боярка�інформ"
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Минулого тижня відбулося засі�

дання колегії Київської облдерж�

адміністрації, яке  відкрив голова

КОДА Анатолій Присяжнюк. У

своєму вступному слові він заз�

начив, що за соціально�економіч�

ними показниками Київщина вий�

шла на друге місце в державі. По�

переду лише Київ. Такий рейтинг

було складено Державним комі�

тетом статистики України за 125

позиціями.

На колегії відзначалося, що об�
ласть досить вдало розпочала новий
рік. Так, надходження до скарбниці
області за два місяці збільшилися на
понад 20 відсотків у порівнянні з ана�
логічним періодом минулого року. В
той же час Анатолій Присяжнюк

вкотре наголосив на персональній
відповідальності мерів міст та голів
РДА за роботу на місцях. Губернатор
звернув особливу увагу на вирішен�
ня проблемних питань людей. 

Анатолій Йосипович зазначив, що
вже розроблено графік, згідно з яким
мери міст та голови районів звітува�
тимуть перед ним про результати ро�
боти, плани на рік, що можуть запро�
понувати інвесторам, що збираються
побудувати, яким чином створюва�
тимуть нові робочі місця.

Голова облдержадміністрації ак�
центував увагу місцевих керівників і
на підготовці до Чемпіонату Європи
з футболу, зокрема на створенні
фан�зон та розвиткові зеленого ту�
ризму. 
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Центр столиці, зокрема Михайлівську та Софіївську
прощі, а також частину Майдану Незалежності, роз�
чистили від автівок. В'їзд на Михайлівську площу кон�
тролюють співробітники ДАІ. Автомобілів немає і на
Софіївській площі, де раніше пакувались відвідувачі
бутіків та працівники приватних фірм. 

"Газета київська"
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МІСТО ОТРИМАЄ КОШТИ
НА ОНОВЛЕННЯ 

ВОДОПОСТАЧАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ

У свої виступах перед бояр�
чанами депутат Верховної Ра�
ди України Петро Мельник ок�
реслив пріоритетні напрямки
своєї роботи та розповів над
реалізацією яких мегапроектів
він працює зараз. 

Варто зазначити, що Петро
Володимирович входить до пе�
реліку 70 парламентарів, які
найбільше займаються зако�
нотворчою роботою. Разом із
тим він постійно проводить
зустрічі з жителями округу, за
яким він закріплений. Тільки в
Боярці працює дві громадські
приймальні народного депута�
та. 

� Торік нам вдалося реалізу�
вати в Києво�Святошинському

районі дуже важливий проект �
для районної лікарні, що знахо�
диться в Боярці, було закупле�
но найсучасніше медичне об�
ладнання. Взагалі я вважаю,
що саме підтримка медичної
галузі є одним із пріоритетів
моєї роботи. Адже йдеться про
здоров'я людей. Хочу також на�
голосити, що всі пільгові кате�
горії населення мають безкош�
товно користуватися цим об�
ладнанням.

Цього ж року за підтримки
народного депутата наш район
має отримати з державного
бюджету 40 млн. грн, які будуть
вкладені в розвиток населених
пунктів регіону. З цих коштів
Боярка має отримати 6�7 млн.
грн, які будуть спрямовані на
покращення системи водопос�
тачання.

На всіх зустрічах Петро Воло�
димирович уважно вислухову�
вав побажання, пропозиції та
запитання, які надходили від
боярчан. Усі вони були заното�
вані, а їх вирішення особисто
контролюватиме народний де�
путат та його помічники.   

БОЯРКА МАЄ СТАТИ 
МІСТОМ ОБЛАСНОГО

ЗНАЧЕННЯ
Чимало запитань приготува�

ли боярчани й до Боярського
міського голови. 

Перш ніж дати відповідь на
них, Тарас Григорович розповів
про ті проекти, які були реалі�
зовані в місті протягом останніх
років. 

� Хочу зазначити, що торік Бо�
ярка отримала значні кошти �

близько 10 млн. грн на прове�
дення каналізації до Боярської
школи № 1, що дозволить ка�
налізувати історичну частину
міста. Крім того, надійшло
близько 10 млн. грн для будів�
ництва нової котельні, яка має
опалювати заводський масив
міста. Також минулого року бу�
ло встановлено чотири дитячих
майданчики. Значну увагу ми
приділили й розвитку спорту. 

Окреслив Тарас Добрівський
і ті проблеми, які потребують
нагального вирішення. Одне із
найактуальніших питань � це
сполучення між двома частина�
ми Боярки, яку роз'єднує заліз�
ниця. В цьому напрямі ведеть�
ся певна робота. Вже на виході
відповідний проект. 

Торкнувся у своєму виступі
Тарас Григорович і питання фі�
нансово�економічного розвит�
ку міста. Зокрема він зазначив,
що Боярка виконує місцевий

бюджет, проте значно більші
перспективи відкривалися б
перед населеним пунктом за
умови отримання ним статусу
міста обласного значення. В
свою чергу Петро Володими�
рович пообіцяв вивчити це пи�
тання та максимально сприяти,
аби Боярка отримала цей ста�
тус. 

ПРОБЛЕМ БАГАТО, АЛЕ,
КОЛИ Є БАЖАННЯ, ВОНИ

ВИРІШУЮТЬСЯ
У своїх запитаннях боярча�

ни порушували чимало пи�
тань, які певною мірою зале�
жали й від того, де саме від�
булася зустріч. Зокрема, жи�
телів історичної частини міста
хвилювали питання ремонту
доріг, а також розбудови нав�
чальних закладів � школи та
дитячого садочка, появи ап�
теки та нових магазинів. 

Під час зустрічей, які прохо�
дили в Боярській школі № 3 та
гімназії лунали запитання
стосовно приватизації гурто�
житків, спорудження в місті
спортивного комплексу.
Представники громадських
організацій, які були присут�
німи на зустрічах, нагадали й
про іншу проблему � відмову
водіїв маршруток безкоштов�
но здійснювати перевезення
пільгових категорій населен�
ня.

Міський голова Боярки зак�
ликав жителів міста повідом�

ляти про існуючі проблеми до
міської ради. 

� Я запевняю вас, що ми
реагуємо та будемо реагува�
ти на ті прохання та пропози�
ції, з якими ви звертаєтеся до
нас. Всі ваші побажання ми
неодмінно проаналізуємо.
Дійсно, проблем багато, але
я переконаний, що більшість
з них можна швидко виріши�
ти, � зазначив під час зустрічі
з боярчанами Тарас Добрів�
ський.

Анастасія Береговенко

ЙЙ
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Стисло

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 21 лютого 2012 року                                         № 02�14/30

м. Боярка

Про відкладення конкурсу на визначення переможця на передачу в оренду нежитлового
приміщеня  для здійснення  підприємницької діяльності та надання послуг населенню за ад�
ресою: м. Боярка, вул. Франка, 101

Керуючись пп. 31 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Постановою
Кабінету Міністрів України від  04 жовтня 1995р. № 786 "Про Методику розрахунку і порядок
використання плати за оренду державного майна", Закону України про оренду державного та
комунального майна зі змінами,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Відкласти конкурс на визначення переможця на передачу в оренду нежитлового приміщення для
здійснення підприємницької діяльності та надання послуг населенню за адресою: м. Боярка, вул.
Франко, 101, до 13.03.2012 року.
2. Дане Розпорядження підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Скоч�
ка В.А.

Перший заступник міського голови В.А.Скочко

Цими днями свій ювілей від�

святкував депутат Києво�Свя�

тошинської районної ради, кан�

дидат сільськогосподарських

наук, викладач вищої категорії,

викладач�методист

Володимир Григорович
ДОБРІВСЬКИЙ.

Майже 20 років свого життя

він присвятив педагогічній

діяльності, вихованню підрос�

таючого покоління. 

Він активно бере участь у сус�

пільно�громадському житті міс�

та, опікується вирішенням

проблем боярчан. 

Від щирого серця вітаємо

ювіляра та зичимо йому міцно�

го здоров'я, довгих років життя,

наснаги та професійних звер�

шень. Нехай здійсняться Ваші

мрії, а майбутнє принесе бага�

то приємних та щасливих мо�

ментів.     

Із повагою, 

дружина Тетяна, дочка

Мар'яна, рідні та друзі 

Боярська міська організація

ветеранів війни, праці та

Збройних Сил України вітає всіх

жінок�ветеранів з 8 Березня! 

Прийміть наші найщиріші ві�

тання та побажання добра,

злагоди, миру та достатку. Не�

хай це свято принесе безліч по�

зитивних емоцій. Зі святом

весни вас, дорогі жінки!
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Співочі подарунки всі присутні отримали від
солісток Наталії Грінченко та Тетяни Зюзан�
ської. 

Одтак не лише працівники та вихованці БК робили то�
го дня подарунки, почесними грамотами від міського го�
лови Тараса Добрівського за особистий внесок в розви�
ток будинку культури та з нагоди 8 Березня були наго�
роджені Людмила Сухорукова, Татяна Лисенко та Вален�
тина Гоц.      

Інф. "Боярка�інформ"

Протягом тижня
відбулося п'ять зустрі�
чей народного депутата
України Петра Мельника
та міського голови Бояр�
ки Тараса Добрівського з
жителями міста. Пред�
ставники влади звітува�
ли перед громадою про
свою роботу, а також ра�
зом із боярчанами шука�
ли шляхи вирішення на�
гальних питань.
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Понад 700 дітей, які навчаються у дошкільних зак�
ладах Боярки, взяли участь у фестивалі, що прохо�
див з 10 до 29 лютого. 

У своїх роботах діти творчо презентували образ мами. 
� Діти � наше майбутнє, про яке потрібно піклуватися,

починаючи змалечку. Тому я вирішив започаткувати ди�
тячий фестиваль. Я намагаюся залучати діточок до доб�
рих справ та стимулювати розвиток їхніх творчих здіб�
ностей. Наші діти мають розвиватися, йти вперед.  Тому
цей фестиваль для них, � сказав Петро Мельник, висту�
паючи перед переможцями фестивалю та їхніми бать�
ками. 

У свою чергу дітки привітали гостя пісенними та тан�
цювальними подарунками.                     
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Саме таку назву мав захід, що пройшов  23 люто�
го у приміщенні бібліотеки. 

Участь у ньому взяли козацькі організації, учасники
бойових дій  у Великої Вітчизняної війні,  Афганістані та
В'єтнамі. На захід завітав секретар Боярської міської
ради  Дмитро  Паливода, який також є учасником бойо�
вих дій в Афганістані. Усі учасники зустрічі відзначили,
що захід видався зворушливим та по�особливому теп�
лим. 

У свою чергу його головний організатор  �  завідувач
бібліотеки Людмила  Заєць висловила подяку меру міста
Трасу Добрівському за підтримку та допомогу в прове�
денні заходу. 

"�	�� � ������� ��	&"

Києво�Святошинська ор�
ганізація Товариства Черво�
ного Хреста України, яку
очолює Лідія Миколаївна
Заїченко, провела район�
ний захід, приурочений до 8
Березня для жінок ветера�
нів війни, ветеранів праці,
жінок голів громадських ор�
ганізацій, волонтерів Чер�
воного Хреста та медсес�
тер Червоного Хреста з
усього району.

Захід проходив за під�
тримки депутата Боярської
міської ради   Юрія Іванови�
ча Єдакова. На свято також
завітав міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський,
який привітав усіх присутніх
жінок зі святом. До приві�
тань приєдналися й голови
громадських організацій �
Ангеліна Лахтадир та Тетя�
на Ковальчук та, звісно, ор�
ганізатори заходу � Лідія
Заїченко та Юрій Єдаков. 

Та яке ж свято без танців і
пісень. Не бракувало їх і на
цьому заході. Відтак пози�
тивних вражень вистачило
на всіх. 

Інф. "Боярка�інформ"

���������( ��	���
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1 стор.

Загублений студентський квиток БКЕіПР, виданий на ім'я Романа Олександровича Кози�
ренка, вважати недійсним. 

Втрачений державний акт на право влас�
ності на земельну ділянку, серія ЯК №854105,
виданий на ім'я Олени Олександрівни Олійник
Фастівською районною державною адмініс�
трацією 18.03. 2010 року, вважати недійсним.

Вітаємо нашу дорогу 
Галину Сигізмундівну

Оревіну, президента клубу
інвалідів "Ікар" з 8 Березня.
Від усіх нас зичимо щастя,

здоров'я та бажаємо
успіхів.

Саме цей вірш про неї 
та для неї. 

Наперекір долі 
Я ! інвалід, та я жива. 
І сила волі невмируща,
Вона і смерть перемогла.
А жити хочеться ще дужче.

Мене хвороба підкорила,
Але не дух, не почуття.
Я ще жива, я маю сили
І вірю в світле майбуття! 

Несу зневіреним надію,
Несу віночки теплих слів.
Здаватися я не умію, 
Це так Господь мені звелів!

Зазнала безліч я страждань,
Пекучих сліз і болю,
Але живу без нарікань,
Не проклинаю долю.

Існують острови надії,
Я бачу їхні береги,
Там ясне сонце душу гріє,
Не втрачу до життя жаги.
Як всі я вірю, що життя настане,
В якому всі ми будемо радіти.

Члени клубу 

Студентський квиток, виданий 01.09.2008
ВП НУБіП України "Боярський коледж еколо�
гії та природних ресурсів" КХ №06368684 на
ім'я М. О.Легат, вважати недійсним. 
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Поруч із будинком урочистих
подій було встановлено сцену,
на якій свою майстерність де�
монстрували творчі колективи з
усього району. Приготували для

гостей заходу свої пісенні по�
дарунки й боярчани, зокрема
ансамбль української пісні "Бо�
ярчаночка" під керівництвом
Ігоря Клименка, а також вихо�

ванці естрадної студії "Зоре�
пад" (художній керівник Наталія
Горенко) �  Тетяна Зузанська,
Валерія Гоц, Володимир Янко�
вич, Наталія Грінченко. 

Свої роботи на виставці�яр�
марку представляли майстрині
з Боярки � керівники творчих
студій Боярського будинку
культури � Людмила Сухорукова

та Тетяна Лисенко. До речі,
саме Людмила Сухорукова

допомагала декорувати сце�
ну. Драйву святу додавав й

дотепний ведучий концерту
Олександр Остапенко.

А ось млинці, які при�
готували до свята бо�

ярські господині � пред�
ставниці МГО "Жіноча

громада", були визнані
журі найкращими. До речі,
за це звання змагалися
майстрині кулінарного мис�
тецтва з усього району!
Яких тільки наїдків не при�
везли до Боярки � тут тобі
млинці та вареники, духмяні
караваї, юшка за дмитрів�
ським та гореницьким ре�
цептами та багато іншого. 

Учасниками святкового
заходу стали також пред�
ставники районної влади �
голова райдержадміністра�
ції Олександр Заєць та го�
лова райради Володимир
Луцюк, а також міський го�
лова Боярки Тарас Добрів�
ський, голови сільських
рад. А ще привітати києво�
святошинців зі святом заві�
тав депутат Верховної Ради
України Петро Мельник,
який радо поспілкувався з
учасниками свята та взяв
участь у нагородженні пере�
можців цікавих конкурсів. 

Уcі, хто того дня поринув
у вир народних гулянь, що

проходили на боярській землі,
відзначили: "Свято вдалося на
славу".  

Анастасія Береговенко,

фото Ольги Новак 
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Насиченій концертній
програмі передував екс�
курс в історію. Ведучі за�
ходу Олександр Остапен�
ко, � педагог�організатор
школи, та Ольга Пилипен�
ко, учениця 10 класу, роз�
повіли про історію Київ�
щини та відомих людей,

які народилися,
жили та творили
на теренах сто�
личної області.
Славиться наш ре�
гіон своїми людь�
ми та  історико�
культурними міс�
цями, містами та
селами з тисячо�
літньою історією.

Усіх гостей свя�

та привітала директор
Боярської ЗОШ № 3
Стела Євгенівна, яка,
зокрема, відзначила,
що її навчальний заклад
також гідно зустрічає
ювілей. Боярська цари�
на знань включена до
переліку накращих ос�
вітніх закладів Київської
області.  З вітальним
словом до присутніх

звернувся й голова
батьківського комі�
тету школи, депу�
тат Боярської місь�
кої ради Олексій
Григорович Скрин�
ник. 

А вже скільки пі�
сенних і танцюваль�
них подарунків при�
готували для глядачів
юні таланти, учні тре�
тьої школи! Їх просто
не злічити.  Своїми
виступами гостей
свята порадували:
Тетяна Сарапіна, Ан�
желіка Плевако, Анна
Гринюкова, Ольга Ге�
ращенко, Анастасія
Гранікова, Катерина
Крамаренко, Тетяна
Зузанська та інші. А

що вже позитивних емо�
цій та сміху викликали гу�
морески, які артистично
декламувала Анастасія
Караульна. Не залишили
байдужими гостей свята
й вірші, які читала Тетяна
Голюк. 

Мабуть, усі, хто того
дня став глядачем дій�
ства, вкотре пересвідчив�
ся: "Багата талантами
земля Київщини, і, зокре�
ма, одна з її перлин � на�
ше місто Боярка." 
Анастасія Береговенко, 

Ольга Новак

27 лютого Київській

області виповнилося 80

років. До цього  ювілею го�

тувалися заздалегідь, і

зокрема, в Боярці. Днями

в Боярській загальноосвіт�

ній школі № 3 відбувся

святковий концерт, при�

свячений 80�річчю Київ�

ської області. Ініціаторами

проведення свята вис�

тупила директор закла�

ду, депутат Боярської

міської ради Стела Єв�

генівна Михайлова. За�

хід видався по�особли�

вому яскравим та

душевним. Та й не див�

но, адже творили його

юні таланти � учні та ви�

пускники ЗОШ № 3. 

25 лютого весь Києво�
Святошинський район про�
воджав зиму в Боярці. Саме
в нашому місті відбулося
святкування Масляної, в яко�
му взяли участь жителі май�
же всіх населених пунктів
району. Насправді організа�
тори дійства ретельно готу�
валися до свята. Господарі
заходу подбали про ство�
рення максимально ком�
фортних умов. Презентацій�
ні намети красувалися на
центральній вулиці міста �
Білогородській. 

Нещодавно у Палаці культури "Україна" від�

бувся обласний захід із нагоди 80�річчя Київ�

ської області. А ось 24 лютого у Боярці прой�

шли районні святкування ювілею. У приміщенні

Києво�Святошинської класичної гімназії зібра�

лися представники районної влади, міський

голова Боярки Тарас Добрівський, сільські го�

лови, представники підприємств району, педа�

гоги, медики, працівники культури… Гостями

заходу також стали депутат Верховної Ради Ук�

раїни Петро Мельник та перший заступник

начальника головного управління економіки

Київської облдержадміністрації Вікторія Ро�

манцова.

Учасників заходу привітав голова Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації Олександр Заєць:

� Вітаю всіх присутніх із визначним ювілеєм нашої
столичної області. У 2011 році Київська область
увійшла у трійку лідерів за показниками соціально�
економічного розвитку, а Києво�Святошинський ра�
йон � у трійку лідерів серед інших районів Київщини.
Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо
досягнути поставлених цілей. 

Керівники району відзначили пам'ятними подяка�
ми та грамотами працівників різних галузей. Серед
нагороджених також був і екс�голова Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації Валерій Власов. 

Києво�святошинців, які багато років пропрацюва�
ли в різних закладах та установах району, подяками
також відзначив Петро Володимирович Мельник.    

Свої найщиріші привітання для учасників свята
приготували й творчі колективи та виконавці з різ�
них населених пунктів району. 
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Товариська гра, приурочена
до 100�денного терміну, який
залишився до початку фіналь�
ної частини "Євро�2012", стала
контрольно�звітною для коман�
ди та тренерського штабу. Зус�
трічі передував лише один тре�
нувальний день для скликаних
цього разу двадцяти україн�
ських футбольних зірок, врахо�
вуючи натуралізованого україн�
ця Марка Девіча. За неписани�
ми футбольними правилами та�
кі ігри вважаються останніми та
вирішальними стосовно експе�
риментів. Надалі, як правило, �
тільки юстирування та шліфовка
команди. Але!.. Але!.. У футболі
все відбувається не тільки за
правилами …

На цю гру національна збірна
Ізраїлю під керівництвом тре�
нерського штабу на чолі з Єлі
Ратманом була "нафарширова�
на" 22 гравцями елітних євро�
пейських футбольних клубів,
четверо з яких � номінальні на�
падники. І це проти наших 20,
восьмеро з яких � гравці київ�
ського "Динамо". Таке пред�
ставництво киян є закономір�
ним. Адже саме в цьому клубі
футболісти�українці мають най�
більшу ігрову практику. Ні для
кого не секрет, що на останню

європейську гру харківський
"Металіст" виставив аж 10 легі�
онерів. На бразильській скрипці
грає і такий маестро, як Мірча
Луческу. А от Юрій Сьомін від�
дає перевагу українським інс�
трументам. І за це йому окрема
шана.

Але не допомогла Ізраїлю ні
кількість, ні якість, ні домівка!
Програли 2:3! Можливо і тому,
що найкращим на полі був наш
Андрій Ярмоленко, до станов�
лення якого як футбольної зірки
має відношення і боярчанин
Олег Михайлович Хвоя, � тре�
нер�педагог дитячо�юнацької
футбольної школи ФК "Динамо"
(Київ), а також директор цієї
школи, теж частково боярчанин
Анатолій Миколайович Шепель. 

Звісно, і цього разу не обій�
шлося без ризикованих експе�
риментів. Національна збірна
зіграла в новій футбольній фор�
мі для виїзних ігор. Форма була
спеціально розроблена для

збірної України фірмою "Adidas"
на замовлення ФФУ, та увібрала
світові досягнення у вигляді
трьох ноу�хау в галузі вироб�
ництва та конструювання спор�
тивного одягу. Це технологія
"Сlima Cool", яка підтримує оп�
тимальний мікроклімат тіла
гравця за рахунок видалення
зайвої вологи з поверхні тіла,
забезпечуючи максимальний
комфорт. "For Motion" � триви�
мірне моделювання з викорис�
танням еластичних вставок,
завдяки чому форма забезпе�
чує максимальну свободу та
точність рухів футболіста. Ос�
таннім ноу�хау стала технологія
"TechFit Powerweb", � включення
до одягу термополіуретанових
"стрічок", які скорочуються  од�
ночасно з м'язами гравця. Це
дозволяє зекономити енергію,
накопичити її та використати за
потребою. Як бачите, ніякого
допінгу. Але ж які нововведення!
Навіть спецкостюми плавців та�

ких не мають. 
Мабуть, підійшла нова виїзна

форма і кращому гравцеві мат�
чу Андрієві Ярмоленку. Хоча на
мою думку, ще краще грали б
наші хлопці у вишиванках та
укорочених шароварах, які ма�
ли б всі ці новітні розробки. Ад�
же психологічний настрій на пе�
ремогу відіграє все більшу роль
у офіційних зустрічах. 

Дуже важливо одразу на полі
відчувати себе переможцем.
Упевненість дозволяє приймати
вірні рішення, допомагає мис�
лити. Словом грати, грати і гра�
ти… з задоволенням. Українські
спортсмени мають багато до�
сягнень, отже, є з кого брати
приклад. Ще раз усіх з перемо�
гою. 

Р.S. 28�29 лютого відбулися
товариські зустрічі між коман�
дами з різних куточків світу. Хо�
тів би навести результати най�
більш цікавих футбольних бата�
лій, учасниками яких були зако�
нодавці футбольних стилів: Анг�
лія � Нідерланди � 2:3 (0:0), Ні�
меччина � Франція 1:2 (0:1),
Хорватія � Швеція � 1:3 (1:1), Іта�
лія � США � 0:1 (0:0), Іспанія � Ве�
несуела � 5:0 (2:0), Польща �
Португалія � 0:0, Данія � Росія �
0:2 (0:2). 

Варто відзначити майстер�
ність гравця "Барселони" та на�
ціональної збірної Аргентини Лі�
онеля Мессі, який у матчі зі
швейцарцями забив три голи,
чим вкотре підтвердив статус
найкращого футболіста Європи
та світу.

Борис Дем'янчук
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Нещодавно представники 49 футбольних ко�
манд Києво�Святошинського району, що вхо�
дять до районної Федерації футболу, завітали
до Національного університету державної по�
даткової служби  України. Тут за участю народ�
ного депутата України, ректора університету
Петра Мельника відбулося обговорення пер�
спектив розвитку Федерації футболу району.
Виступаючи перед делегатами засідання, Пет�
ро Мельник висловив пропозицію провести фі�
нал Кубка, Суперкубок Федерації Києво�Свято�
шинського району та змагання між чемпіоном
та володарем Кубка на стадіоні Податкового
університету, який відповідає всім євростан�
дартам. "Футбольні команди Києво�Святошин�
скього району матимуть змогу грати  на стадіоні
університету, який відповідає всім європей�
ським стандартам і розрахований на вісім тисяч
вболівальників, � зазначив ректор. � В універси�
теті популяризується спорт та фізичне вихован�
ня. У стінах вишу не раз проводилися міжнарод�
ні та всеукраїнські спортивні змагання й чемпіо�
нати. А футбольна команда університету зайня�
ла почесне друге місце на чемпіонаті України
серед вищих навчальних закладів".

Під час засідання Петро Мельник також
відзначив нагородами кращих футболістів
району.
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За свою історію україн�

ська національна збірна прове�

ла чотири зустрічі зі збірною Із�

раїлю, три з яких звела до нічи�

їх та одну � програла.

Останній день зими 2012 ро�

ку покращив цю статистику. Те�

пер рахунок зрівнявся � коман�

ди мають три нічиїх та по одній

перемозі. Здолати суперників

українській збірній вдалося в

ізраїльському місті Петах�Тікві

на стадіоні "Мошава".

ВВВВііііттттааааллллььььннннаааа    ррррууууббббррррииииккккаааа

Вітаючи Вас з
Міжнародним

жіночим
днем � 

8 Березня,
щиро зичу
любові та
гармонії,

сімейного
затишку та

порозуміння.
Будьте завжди усміхнені,

сповнені надій та
оптимізму.

Бажаєм щастя і тепла, 
Весни, усмішок, сонця, 
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця

Хай навкруги цвіте бузок, 
Та небо буде ясним; 
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання:
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання. 

Директор 
КП "Боярка�Водоканал" 

Володимир Павлусь

Дорогі жінки!
Від щирого серця

хочу привітати пра�
цівників відділення
Ощадного Банку 
№ 53, що в Боярці,
на вулиці Сєдова, 99
зі святом весни. Не�
хай найщиріші привітан�
ня приймуть Людмила Бо�
яр, Світлана Новак, Ніна Батигіна,
Наталія Біла, Ніна Попельницька, Ан�
на Тернова, Надія Диль, Людмила
Косячук, Катерина Сич, Юлія Яро�
шенко, Людмила Гордієнко, Оксана
Лозицька, Тетяна Шиловська, Світ�
лана Ковальова. 

8 Березня � це свято жінок�трудів�
ниць. Зичу вам міцного здоров'я на
довгі роки! 

З повагою до вас, 
Марія Давидчик 

У переддень Міжнарод�
ного жіночого дня 

8 Березня зверта�
юся з найщиріши�
ми словами приві�

тань до колек�
тиву Центру

розвитку дитини
"Джерельце", який

очолює Клавдія Іллівна
Пшонна, та щиро зичу ве�

ликих успіхів у вашій бла�
городній страві � вихованні
дітей, а також бажаю завжди

бути прекрасними і коханими, щас�
ливими і здоровими. Жити в любові
та достатку.

З повагою до Вас,
Марія Давидчик

Чарівні пра�
цівниці Бояр�
ського голов�
ного виробни�
чого управління
ЖКГ.

Щиро вітаю вас із М і ж �
народним жіночим днем 8 Бе�
резня! Нехай цей світлий со�
нячний день принесе вам мо�
ре приємних сюрпризів та
несподіванок, нехай доля
щедро усміхається кожній із
вас і дарує вам любов, доста�
ток, здоров'я та щастя.

З повагою, 
Віталій Мурдій, в.о. на�

чальника Боярського голов�
ного виробничого

управління ЖКГ 

Від щирого серця хочу
привітати колектив бан�
кетного залу "Калина": Га�
лину Канюку, Ірину Нет�
чук, Катерину Колесник,
Марію Жураковську зі

святом весни � 8 Березня. У цей сонячний
день прийміть мої найщиріші побажання
міцного здоров'я на довгі роки, щастя і ра�
дості, достатку та сімейного затишку. 

З повагою до Вас, 

Марія Давидчик

Від щирого серця хочу привітати колектив дитячого
садочка №3, який очолює Любов Іванівна Дуднікова,

зі святом весни. Це свято жінок�трудівниць, які
щедро дарують тепло і ніжність. Зичу міцного
здоров'я та нев'янучої краси на довгі роки Вам,

шановні: Дуднікова Любов; Козлова Валентина;
Коваль Галина; Рябцева Валентина; Сидорук Кате�

рина; Бондар Віра; Дудковська Наталія; Шпак Леся; Че�
чель Олена; Шкирдова Валентина; Іваненко Людмила;

Павлючик Світлана; Дорошенко Надія; Хорламова Юлія; Смоля Оле�
на; Ярмолович Ірина; Горбенкко;  Арполенко Галина; Максименко На�
дія; Ступак Тетяна; Федотова Лідія; Фарцабей Любов та інші.

З повагою до Вас, 
Давидчик Марія Сергіївна

Зі святом!Вітаю зі святом!

Вітаю чарівних 
жінок!

Дорогі 
колеги!

Зі святом дорогі жінки!
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:20 Невідоме від відомих
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:25 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
09:50 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:30 Аудієнція. Країни від А

до Я
10:55 Святковий концерт
11:35 Темний силует
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:35 Х/ф "Не стріляйте в бі�

лих лебедів"
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросек�

тор
15:40 Погода
16:10 Фольк�music. Святко�

ва програма до 8 Бе�
резня

16:55 Біатлон. Чемпіонат сві�
ту. Індивідуальна гон�
ка (жінки)

18:20 Новини (із сурдопере�
кладом)

18:45 Діловий світ
19:00 Досвід
20:35 Про головне. Спецви�

пуск

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 Світ спорту
21:40 221. Екстрений виклик
21:45 Діловий світ
21:55 Концертна програма

"Тобі, єдиній" 
22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�

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

06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чіп і Дейл: 

бурундуки�рятівни�
ки" (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"
10:00 Х/ф "Кохання�зітхан�

ня � 3" (1)
11:55 "Зніміть це негайно"
12:55 "Цілковите перевті�

лення"
13:50 Т/с "Пончик Люся" (1)
14:45 "Давай одружимось"
15:45 "Міняю жінку � 4"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:40 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
18:40 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:10 Т/с "Інтерни" (2)
20:50 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої" (1)
21:45 "Пекельна кухня � 2"
22:50 "Гроші"
23:50 ТСН

05:35 Х/ф "Батьки та діди"
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 "Повернення Мух�

тара�2"
10:05 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:15 "Сімейний суд"
15:10 "Судові справи"
16:05 Т/с "Таємниці слід�

ства � 7" 
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "Свати 4" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
22:25 Т/с "Йду тебе шукати" 

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресторан
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" 
09:55 Т/с "Усі жінки � відьми" 
10:45 Т/с "Дєтка" 
11:40 Інтуїція
12:30 Даєш молодь!
12:55 Одна за всіх
13:25 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" 
16:10 У ТЕТа тато!
16:40 Т/с "Універ"
18:10 Т/с "Зайцев +1" (2)
18:40 Даєш молодь!
19:10 Одна за всіх
19:35 Т/с "Дєтка" 
20:30 Т/с "Універ. Нова об�

щага"

21:00 Т/с "Універ"
22:00 Т/с "Універ. Нова об�

щага"
22:30 Т/с "Зайцев +1" (2)
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Утриматись у кріслі
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти"
12:30 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:20 Т/с "Таємниці слід�

ства"
14:20 Т/с "Брат за брата"
16:35 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:25 Т/с "Брат за брата"
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Х/ф "Керрі�2. Несамо�

витість" (2)

05:45 "Нез'ясовно, але факт"
06:30 "Документальний де�

тектив"
07:00 Т/с "Комісар Рекс" (1)
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:40 Х/ф "Дочка" (1)
13:45 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:50 "Нез'ясовно, але факт"
15:50 "Битва екстрасенсів.

Боротьба континен�

тів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:10 "Кулінарна династія"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Кулінарна династія"
23:10 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:10 Т/с "Комісар Рекс" (1)

04:40 Т/с "Ранетки"
06:15 Kids Time
06:20 М/с "Майстер Менні"
07:00 Kids Time
07:05 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:50 Очевидець. Найку�

медніше відео
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Стройбатя"
10:10 Знову разом
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Ластівчине гніз�

до"
13:50 М/с "Аладін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:05 Т/с "Татусеві дочки"
20:45 Т/с "Вороніни"
21:50 Ревізор
22:55 Т/с "Купідон"
23:55 Т/с "Нікіта" (2)
00:55 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
08:55 "Халі Галі"
09:30 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках пригод"
14:55 "Жіноча ліга"

16:55 "Ще не вечір. Ген зра�
ди"

17:55 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Війна статей. Зра�

да"
21:00 "Велика різниця"
22:05 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
23:00 Т/с "Надприродне"
23:55 Т/с "Медіум"

06:00 "Легенди бандитсько�
го Києва"

06:55 "Уроки тітоньки Сови"
07:15 "Друга смуга"
07:20 Х/ф "Процес" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: полювання

на вбивцю � 8"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 10"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Кобра � 2. Антите�

рор"
15:30 Х/ф "Російське ди�

во" (1)
17:10 Х/ф "Пасажирка без

квитка" (1)
18:30 "Правда життя". Культ

їжі
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

20:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас � 10"

21:30 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю � 8"

22:30 Т/с "Закон і поря�
док"

23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Король мавп" (1)

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

довження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Чекатиму на те�
бе"

13:00 Т/с "Ведмежий кут" (1)
14:00 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. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Т/с "Катина любов" (1)
20:15 Т/с "Слід" (1)
21:30 Т/с "Подружжя" (1)
23:30 Т/с "Тюдори. Третій

сезон" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Запов�

зятливий

Іван вирі�

шує ор�

ганізува�

ти в Аме�

риці гас�

тролі

знамени�

того ро�

сійського

екстра�

сенса

Юрія Кошмаровського й заробити трохи "зеле�

них". Однак, перед вильотом виявляється, що

маестро потрапив до лікарні. Та як можна скасу�

вати виступ через таку дрібницю! На щастя, в ае�

ропорт Івана проводжала тітка Катя із чоловіком

Петром, який виявився майже двійником Кош�

маровського...

"Російське диво", 
Середа, 7 березня, НТН, 15:30

Зоя � 35�річний
викладач, доцент.
У неї є 14�річний
син, вирощена на
комуністичних
ідеалах мама і
немає чоловіка.
Зоя шалено
закохана в Ігоря �
молодого
красеня�аспіранта

і, судячи з усього,
абсолютного нездару. Він же використовує
розумну і талановиту жінку для успішного
написання дисертації. Зоя вірить всьому! Але
ображена Людмила не витримує і розкриває
обман. У сльозах Зоя повертається додому і
зустрічає Васю � сусіда і друга дитинства, давно і
безнадійно в неї закоханого. Нарешті жінка
помічає його! Майбутнє � ясне і багатообіцяюче, і в
нім навіть знайшлося місце світлій дитячій мрії Зої:
Вася дарує коханій... арфу!

"Арфа для коханої", 
П'ятниця, 9 березня, СТБ, 00:00

Люсі, Сьюзен,

Едмунд і Пітер Певансі

повертаються в

Нарнію. В Англії

пройшло зовсім трохи

часу, а в Нарнії –

століття. Країна

перебуває під гнітом

зловісного короля

Міраза. Але в

чарівного королівства

є надія – юний принц

Каспіан. Щоб допомогти Каспіану відвоювати

трон, четверо героїв збирають армію міфічних

істот на чолі з Асланом – засновником і

заступником Нарнії...

"Хроніки Нарнії: принц Каспіан", 
Неділя, 11 березня, Новий канал, 19:00

Історія про неждане

кохання, яке може

прийти і після трид�

цяти. Коли життя

давно тече

второваною доро�

гою і бігти вже ніку�

ди, коли все, що хо�

тілося, вже досягну�

то, � що робити з

цим дивом вперше

відчутого великого

кохання, яке може

обернути назад всю

річку життя?

"Весна у грудні”, 
Субота, 10 березня, 1+1, 12:00

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Лос�Ан�

джелес

50�х років.

Стрічка

оповідає

про нелег�

ку долю

музикан�

та�невда�

хи,який

заробляє собі шматок хліба грою на трубі, і чистісінь�

кого, безневинного Ангела. Одного дня музикант ря�

тує Ангела від мерзенного бандита, і його життя змі�

нюється.

"Ігри пристрасті", 
Субота, 10 березня, НТН, 23:00

До якогось певного моменту Олек�
сандра вважала себе щасливою жін�
кою: коханою і бажаною дружиною,
хранителькою вогнища і гідною па�
рою своєму чоловікові � відомому ак�
торові Глібу Ординцеву. Їй здавалося,
що так буде завжди.

Коханий чоловік, нарешті, отримав
загальне визнання. Декілька продю�
серів запропонували йому ролі в ціка�
вих фільмах. Тепер Ординцеви повин�
ні зажити ще краще, ніж раніше. Про�
те через якийсь час Саша стала помі�

чати, що чоловік не звертає на неї жодної уваги. А потім з'ясу�
валося, що Гліб давно їй зраджує.

В одну мить зникло все, що Саша з такою любов'ю створю�
вала 14 років подружнього життя. Перед нещасною жінкою
повстають непрості питання: як жити далі? як змусити себе до�
віряти людям, особливо чоловікам? як знову повірити в себе?

"Я тебе кохаю", 
Четвер, 8 березня, СТБ, 09:00
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1992 — зіграні перші матчі першого футбольного
чемпіонату України. 
1997 — вчені Единбурга перші у світі клонували
вівцю, яку назвали Доллі 

НАРОДИЛИСЯ: 

1894 — Сергій Георгійович Лазо, російський рево�
люціонер .

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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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:40, 08:25 По�

года
06:10 Шоу продовжуєть�

ся. М. Поплав�
ський

07:45 М/ф "Бременські
музиканти"

08:05 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:30 Концертна про�

грама "Тобі, єди�
ній" 

11:35 Індійське кіно
13:05 Погода
13:10 Концертна про�

грама "Мелодія
двох сердець"

17:10 Погода
17:15 Майстри гумору.

Данилець і Моїсе�
єнко

18:20 Новини (із сурдо�
перекладом)

18:35 Діловий світ
18:50 Ян Табачник. "Ко�

хані жінки" 
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 Світ спорту
21:35 Діловий світ
21:45 Ян Табачник. "Ко�

хані жінки" 
22:45 Трійка, Кено, Мак�

сима
22:50 "Весняний жарт" з

С. Дроботенком
ТРК "ЕРА"

23:30 Погода
23:35 Творчі проекти 

М. Поплавського
00:15 Скарбничка

06:00 Х/ф "Супер�
пес" (1)

07:10 М/ф "Анаста�
сія" (1)

08:55 Х/ф "Диявол но�
сить Прада" (1)

11:00 Т/с "Щоденник лі�
каря Зайцевої" (1)

14:00 "Давай одружи�
мось"

15:00 Х/ф "Анжелiка
� маркiза янго�
лiв" (1) 

17:20 Х/ф "Прекрасна
Анжелiка" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Все включе�

но" (1)
22:00 Х/ф "Діамантова

рука" (1)
00:00 Х/ф "Кінозірка у

погонах" (1)

06:40 Х/ф "Сім няньок"
(1)

07:50 Т/с "Любов і роз�
лука" 

15:10 Х/ф "Москва сльо�
зам не вірить"

18:05 "Вечірній квартал.
А за віконцем мі�
сяць березень"

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

бицях"
20:30 "Вечірній квартал"
22:25 Концерт "Філіп

Кіркоров. Інший"
01:30 Х/ф "Бумеранг"
03:05 "Подробиці"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресто�

ран
07:05 Мультик з Лунті�

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

ком
09:00 Т/с "Ранетки" 
09:55 Т/с "Усі жінки �

відьми" 
10:45 Т/с "Дєтка" 
11:40 Інтуїція
12:30 Даєш молодь!
12:55 Одна за всіх
13:25 Т/с "Моя прекрас�

на няня"
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" 
16:10 У ТЕТа тато!
16:40 Т/с "Універ"
18:10 Т/с "Зайцев

+1" (2)
18:40 Даєш молодь!
19:10 Одна за всіх
19:35 Т/с "Дєтка" 
20:30 Т/с "Універ. Нова

общага"
21:00 Т/с "Універ"
22:00 Т/с "Універ. Нова

общага"
22:30 Т/с "Зайцев

+1" (2)
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:55 Т/с "Секс і міс�

то" (2)
00:25 Х/ф "Кидайли вті�

качі"

05:35 Погода
05:40 Факти
05:55 Світанок
06:40 Погода

06:45 Втриматись у кріс�
лі

07:35 Максимум в Украї�
ні

08:35 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм

09:35 Т/с "Менти"
11:40 Х/ф "Клеопатра"
13:40 Т/с "Таємниці

слідства"
14:40 Т/с "Брат за бра�

та"
16:40 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:10 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
19:55 Т/с "Брат за бра�

та"
21:55 Факти. Підсумок
22:10 Х/ф "Бібліотекар.

У пошуках Списа
Долі"

00:25 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм

05:50 "Нез'ясовно, але
факт"

06:35 "Документальний
детектив"

07:00 Х/ф "Арфа для ко�
ханої" (1)

09:00 Х/ф "Я тебе ко�
хаю" (1)

20:10 "Холостяк � 2"
23:15 "Холостяк � 2. Як

вийти заміж"
00:15 Т/с "Доктор Ха�

ус" (1)

05:10 Т/с "Ранетки"
05:55 М/ф "Бетмен. Та�

ємниця жінки�ле�
тючої миші"

07:10 Х/ф "Віднесені віт�
ром"

11:45 Україна чудес
14:40 Х/ф "Гаррі Поттер і

філософський ка�
мінь"

17:45 Х/ф "Гаррі Поттер і
таємна кімната"

21:00 Х/ф "Гаррі Поттер і
Орден Фенікса"

23:45 Спортрепортер
23:50 Х/ф "Меверік"
02:15 Т/с "Молоді муш�

кетери"
03:00 Зона ночі. Культу�

ра
03:05 Бистроплинний

сон
03:45 Зона ночі. Культу�

ра
03:50 Зона ночі
03:55 Народження укра�

їнського кіно
04:50 Зона ночі
04:55 Моя адреса � Со�

ловки. Не вдарте
жінку навіть квіт�
кою

05:10 Зона ночі
05:15 Неймовірні історії

Ріплі
06:00 Зона ночі

05:45 "Ранок на К1"
08:55 "Халі Галі"
09:30 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках при�

год"
14:55 "Жіноча ліга"
16:55 "Війна статей.

Зрада"
17:55 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках при�

год"
20:00 "Історії великого

міста. Зіркові на�
речені"

21:00 "Велика різниця"

22:05 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"

23:00 Т/с "Надприрод�
не"

23:55 Т/с "Медіум"
00:45 Т/с "Менталіст"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:50 "Уроки тітоньки
Сови"

07:20 Х/ф "Коли за�
пізнюються у
РАГС" (1)

09:00 Т/с "NCIS: по�
лювання на
вбивцю � 8"

10:00 Т/с "Закон і поря�
док"

11:00 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас � 10"

12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:35 Т/с "Кобра � 2. Ан�

титерор"
15:30 Т/с "Морські піхо�

тинці"
23:30 Х/ф "Фріда" (3)
01:55 "Речовий доказ"

03:30 "Агенти впли�
ву"

05:00 "Правда жит�
тя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф "Дев'ять ознак

зради" (1)
09:10 Х/ф "Жіноча інтуї�

ція � 2" (1)
12:00 Т/с "Час Волкова" (1)
14:00 Х/ф "Оля+Коля" (1)
16:00 Х/ф "Тільки лю�

бов" (1)
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
20:15 Т/с "Слід" (1)
21:30 Т/с "Подружжя" (1)
23:30 Т/с "Тюдори. Тре�

тій сезон" (3)
00:30 Х/ф "Перший ли�

цар" (1)
02:50 Т/с "Час Волкова" (1)
03:40 Події

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Укра�

їно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:40, 08:25 Погода
06:10 Д/ф "Світ тварин з

Джеродом Мілле�
ром"

06:40 Шевченківський ве�
чір

07:45 М/ф "Шляхами бре�
менських музикан�
тів"

08:05 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Ток�шоу "Віра. На�

дія. Любов"
10:15 Сміх до "коликів" у

рік кролика
11:00 Заходи з нагоди

198�ї річниці від дня
народження Тараса
Шевченка

11:40 Д/ф "Леся Українка.
Місія"

12:05 Діловий світ
12:10 Погода
12:30 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк
13:00 Околиця
13:40 Майстри гумору. Та�

рапунька і Штеп�
сель

15:10 Погода
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро�

сектор
15:50 Погода
16:10 Біатлон. Чемпіонат

світу. Естафета (чо�
ловіки)

17:40 Наша пісня
18:20 Погода

18:25 Хокей. Чемпіонат
України. "Донбас�2"
(Донецьк) � "Бер�
кут" (Київ)

19:00 Новини (із сурдопе�
рекладом) 

19:55 Шляхами України
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 Діловий світ
21:40 Шустер�Live
22:50 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:55 Шустер�Live
ТРК "ЕРА"
00:00 Погода

06:35 М/ф "Нові пригоди
Білосніжки" (1)

07:50 Х/ф "Прада і почут�
тя" (1)

09:50 Х/ф "Все включено" (1)
11:40 Х/ф "Діамантова ру�

ка" (1)
13:40 Х/ф "Анжеліка і ко�

роль" (1)
15:45 Х/ф "Невгамовна

Анжеліка" (1)
17:30 Х/ф "Анжеліка і сул�

тан" (1)
19:30 ТСН
20:00 "Велика різниця по�

українськи"
21:00 Х/ф "ХХХ�2" (2)
23:00 Х/ф "Амфібія" (3)
00:50 Х/ф "Кінозірка у по�

гонах" (1)

05:45 Х/ф "Бумеранг"
07:15 Х/ф "Невістка"
08:25 Т/с "Уральська ме�

реживниця" 
15:55 Концерт "Ірина Ал�

легрова в "Олімпій�
ському""

18:00 Х/ф "Неідеальна
жінка"

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

цях"
20:30 Т/с "Байки Мітяя" 
22:30 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:55 Х/ф "Не намагайте�
ся зрозуміти жінку"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресторан
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" 
09:55 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" 
10:45 Т/с "Дєтка" 
11:40 Інтуїція
12:30 Даєш молодь!
12:55 Одна за всіх
13:25 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" 
16:10 У ТЕТа тато!
16:40 Т/с "Універ"
18:10 Т/с "Зайцев +1" (2)
18:40 Даєш молодь!
19:10 Одна за всіх
20:00 Т/с "Універ. Нова

общага"
20:30 Т/с "Універ"
22:00 Теорія зради
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)

05:25 Служба розшуку ді�

тей
05:30 Погода
05:35 Факти
05:50 Світанок
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:45 Утриматись у кріслі
07:35 Стоп�10
08:35 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
09:35 Т/с "Менти"
11:35 Х/ф "Клеопатра" 
13:35 Т/с "Таємниці слід�

ства"
14:35 Т/с "Брат за брата"
16:35 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:25 Т/с "Брат за брата"
22:25 Х/ф "Бібліотекар�2.

Повернення до ко�
палень царя Соло�
мона"

00:10 Х/ф "Вдруге не по�
садять"

02:15 Голі та смішні

05:50 Х/ф "Вас чекає гро�
мадянка Ніканоро�
ва" (1)

07:10 Х/ф "Жіноча робота
з ризиком для жит�
тя" (1)

09:55 Х/ф "Особисте жит�
тя лікаря Селівано�
вої" (1)

17:55 Х/ф "Операція "И" та
інші пригоди Шури�
ка" (1)

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

00:00 Х/ф "Арфа для коха�
ної" (1)

01:50 Х/ф "Кадриль"(1)

03:10 Нічний ефір

06:00 Т/с "Шина"
06:40 Х/ф "Любов за пра�

вилами і без"
09:00 Х/ф "Меверік"
11:45 Україна чудес
15:50 Х/ф "Місто Ембер:

втеча"
17:45 Х/ф "Гаррі Поттер і

принц�напівкровка"
20:45 Україна чудес
22:50 Х/ф "Чаклунка"
00:55 Спортрепортер
01:00 Т/с "Молоді мушке�

тери"
02:00 Зона ночі. Культура
02:05 Ах, не говоріть мені

про любов..
02:40 Зона ночі. Культура
02:45 Зона ночі
02:50 Богдан Хмельниць�

кий
03:30 Зона ночі
03:35 Богдан Хмельниць�

кий
04:05 Вір мені
04:15 Зона ночі
04:20 Подорож у втрачене

минуле
04:50 Зона ночі
04:55 Неймовірні історії

Ріплі
05:35 Зона ночі

05:45 "Ранок на К1"
08:55 "Халі Галі"
09:30 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках пригод"
14:55 "Жіноча ліга"
16:55 "Історії великого

міста. Зіркові наре�
чені"

17:55 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Красиво жити. Хоб�

бі"
21:00 "КВК"
23:30 "Жіноча ліга"
23:50 Т/с "Медіум"
00:40 Т/с "Менталіст"

06:00 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:15 Х/ф "Дикий мед" (1)
08:00 Х/ф "Це було у

Пенькові" (1)
10:00 Х/ф "10,5 балів: апо�

каліпсис" (1)
13:35 Т/с "Кобра � 2. Анти�

терор"
15:30 Т/с "Джокер"
00:00 Х/ф "Чорна кни�

га" (2)
02:35 "Речовий доказ"
04:00 "Агенти впливу"
05:30 "Правда життя"

06:15 Срібний апельсин
07:00 Події

07:15 Х/ф "Перший ли�
цар" (1)

10:00 Х/ф "Тільки лю�
бов" (1)

12:00 Т/с "Час Волко�
ва" (1)

13:00 Т/с "Дорожній пат�
руль � 7" (1)

14:00 Щиросерде зізнан�
ня

14:30 Х/ф "Навіщо ти пі�
шов" (1)

16:30 Х/ф "Люблю. 9 бе�
резня" (1)

18:00 Т/с "Єфросинія.
Продовження" (1)

19:00 Події
19:20 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
20:15 Святковий концерт

до 8 Березня "Всі
зірки для коханих"

22:15 Т/с "Охоронець �
2" (1)

02:00 Шоу "Тільки один"
02:45 Ласкаво просимо
03:30 Події
03:50 Х/ф "Дев'ять ознак

зради" (1)
05:20 Х/ф "Люблю. 9 бе�

резня" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1946 — Львівський собор, організований кому�
ністами і Російською Православною Церквою,
скасував Берестейську унію і дав початок нищен�
ню Української Греко�Католицької Церкви.

НАРОДИЛИСЯ: 

1940 — Леонід Осика, український режисер,
сценарист († 2001).

1941 — Андрій Миронов, († 1987) російський ак�
тор († 1987). 

1959 — Святослав Піскун, український правник і
політик, тричі обійшов посаду генерального про�
курора України.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1796 — у Парижі Наполеон I Бонапарт одру�
жився з Жозефіною Богарне, уродженою Та�
ше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).

2001 — у Києві неподалік будівлі Адміністрації
Президента сталася сутичка учасників акції
«Україна без Кучми» з міліцейським загоном
спецпризначення. Після цього акція УБК пішла
на спад.

НАРОДИЛИСЯ: 

1934 — Гагарін Юрій Олексійович, радян�
ський льотчик�космонавт, перша людина, яка
полетіла у космос (†1961).
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:10, 07:55 Пого�

да
06:10 М/ф
06:20 Світ православ'я
06:50 Д/ф "Світ тварин з

Джеродом Мілле�
ром"

07:15 Ера здоров'я
07:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
08:00 Шустер�Live
09:00 Школа юного су�

перагента
09:15 Шустер�Live
12:10 Ян Табачник. "Ко�

хані жінки"
14:10 Погода
14:25 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�
ліга. "Іллічівець"
(Маріуполь) �
"Шахтар" (До�
нецьк)

15:15 Зелений коридор,
Погода

16:35 Золотий гусак
17:00 Біатлон. Чемпіонат

світу. Естафета
(жінки)

17:35 Ювілейний вечір 
А. Демиденка

19:15 Шевченківський
вечір

21:00 Підсумки дня
21:30 Зворотній зв'язок
21:40 Концертна про�

грама "Для тебе,
кохана"

22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
22:55 Погода
ТРК "ЕРА"
23:00 Ультра. Тема

23:15 Погода
23:20 Ера здоров'я
23:45 Ексклюзивне ін�

терв'ю
00:15 Скарбничка

06:15 М/ф "Смурфи" (1)
07:10 "Справжні ліка�

рі � 2"
08:05 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте�

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиворіт � 2:

Індія"
12:00 Х/ф "Весна у груд�

ні" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Стежка

вздовж річки" (1)
00:00 Х/ф "ХХХ�2" (2)
01:50 Х/ф "Амфібія" (3)

05:15 "Парк автомобіль�
ного періоду"

05:40 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо�
вим"

08:25 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:40 Х/ф "Спадкоєми�

ця"
14:20 Концерт "Тобі єди�

ній"
16:00 Т/с "Байки Мітяя" 
18:05 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:30 Концерт. "8 берез�

ня у Великому міс�
ті"

22:25 Х/ф "Весілля за
обміном"

00:25 Х/ф "Москва сльо�
зам не вірить"

02:50 "Подробиці"

03:20 Х/ф "Не намагай�
теся зрозуміти
жінку"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресто�

ран
07:05 Мультик з Лунті�

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

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�
ва сімейка"

09:40 Єралаш
10:05 Одна за всіх
10:35 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
11:30 Т/с "Моя прекрас�

на няня"
12:30 ТЕТ
13:20 Х/ф "У джазі тільки

дівчата"
15:10 Єралаш
15:30 Бабуни & діду�

ни � 2
16:00 Т/с "Універ"
17:25 М/ф "Білка та

Стрілка. Зоряні
собаки"

18:50 Х/ф "Кохання � зіт�
хання" (2)

20:40 Т/с "Універ. Нова
общага"

21:10 Т/с "Універ"
21:40 Т/с "Універ. Нова

общага"
22:05 Чортиці у спідни�

цях
22:30 Х/ф "Темний

світ" (2)

04:05 Погода
04:10 Факти

04:40 Погода
04:45 Інший футбол
05:10 Х/ф "Клеопатра"
08:35 Бережись автомо�

біля
09:15 Козирне життя
09:35 Люди, коні, кроли�

ки... і домашні ро�
лики

10:00 ЄвроФуд�2012
10:25 Квартирне питан�

ня
11:20 Х/ф "Вдруге не по�

садять"
13:45 Стоп�10
14:45 Провокатор
15:45 Максимум в Украї�

ні
16:45 Х/ф "Бібліотекар. У

пошуках Списа
Долі"

18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф "Кілери"
20:55 Наша Russia
21:50 Х/ф "Наймані

убивці" (2)
00:35 Х/ф "Шалені" (2)

05:15 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

05:55 Х/ф "Солодка жін�
ка"(1)

07:40 "Караоке на Май�
дані"

08:40 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:50 "Їмо вдома"
09:55 "Кулінарна динас�

тія"
12:15 "Зірковий ринг"
14:50 "Холостяк � 2"
18:00 "Холостяк � 2. Як

вийти заміж"
19:00 "Україна має та�

лант!�4"
21:45 Х/ф "Операція "И"

та інші пригоди
Шурика" (1)

23:50 Х/ф "Заздрість бо�
гів" (2)

02:25 Нічний ефір

05:35 Т/с "Шина"
06:15 Неймовірні історії

Ріплі
07:55 Х/ф "Усе можуть

королі"
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 ТОП�100
13:20 Новий погляд
14:25 Кухня на двох
15:25 Даєш молодь!
15:55 Україна чудес
16:55 Х/ф "Чаклунка"
19:00 Х/ф "Хроніки Нар�

нії: лев, чаклунка і
чарівна шафа"

22:00 Хто зверху?
23:30 Х/ф "Занадто кру�

та для тебе" (2)
01:35 Спортрепортер
01:55 Т/с "Молоді муш�

кетери"
02:40 Зона ночі. Культу�

ра
02:45 SOLO�MEA
03:05 Зона ночі. Культу�

ра
03:10 Зона ночі
03:15 ТБ про ТБ
03:45 Зірки на обрії
04:20 Зона ночі
04:25 Неймовірні історії

Ріплі
05:10 Зона ночі

05:45 "Ранок на К1"
08:30 М/ф "Новий бра�

тик"
10:05 Д/п "У центрі по�

дій"
11:05 Д/п "Акулячий

пляж"
12:00 Х/ф "Ще одна іс�

торія про Попе�
люшку"

13:50 Т/с "Правдива іс�
торія про червоні
вітрила"

17:45 "Розкішне життя"
18:35 "КВН"
20:50 Х/ф "Про любоff"
23:00 Х/ф "Привид опе�

ри"
01:35 Х/ф "Жінки у біді"
03:00 Х/ф "Серпень"

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:20 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:20 Т/с "Суто англій�
ські вбивства" (1)

09:20 Х/ф "Збройний
опір" (1)

11:30 "Речовий доказ".
Прийшов, поба�
чив, пограбував

12:00 Д/ф "Шахрай у за�
коні"

12:45 Х/ф "Хрестоно�
сець" (1)

15:00 Т/с "Захист Красі�
на"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства � 5" (1)

23:00 Х/ф "Ігри прис�

трасті" (2)
01:00 Х/ф "Фріда" (3)
03:05 "Речовий доказ"
03:55 "Агенти впливу"
05:00 "Правда життя"

06:30 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Х/ф "Поліцейський

з половиною" (1)
09:30 Журнал УЄФА ЄВ�

РО�2012
10:00 Х/ф "Навіщо ти пі�

шов" (1)
12:00 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
14:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 7" (1)
16:00 Святковий кон�

церт до 8 Березня
"Всі зірки для ко�
ханих"

18:00 Т/с "Цвіт черем�
шини" (1)

19:00 Події
19:20 Т/с "Цвіт черем�

шини" (1)
21:20 Х/ф "Своя прав�

да" (1)
01:45 Т/с "Час Волкова" (1)
03:20 Події
03:40 Т/с "Час Волко�

ва" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 Погода
06:10 М/ф
06:20 Крок до зірок
06:50 Ексклюзивне ін�

терв'ю
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок. Євро�

бачення
10:30 Доки батьки сплять
10:55 Кумири і кумирчики
11:20 Як це?
11:45 Ближче до народу
12:20 Караоке для дорос�

лих. Святковий ви�
пуск

13:25 Погода
13:30 Шеф�кухар країни
14:30 Погода
14:35 Біатлон. Чемпіонат

світу. Мас�старт
(чоловіки)

15:35 Королева України
16:20 Діловий світ. Тиж�

день
16:50 Погода
16:55 Біатлон. Чемпіонат

світу. Мас�старт
(жінки)

17:45 Маю честь запроси�
ти

18:25 Хокей. Чемпіонат
України. "Беркут"
(Київ) � "Донбас�2"
(Донецьк)

19:10 Головний аргумент 
20:00 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 Ера бізнесу. Підсум�

ки
23:30 Погода
23:35 Свої. Євген Дятлов
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Доки батьки сплять
02:45 Кумири і кумирчики
03:15 Ближче до народу
03:45 Біатлон. Чемпіонат

світу. Мас�старт
(чоловіки)

04:35 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас�старт
(жінки)

05:30 Околиця

06:00 Х/ф "Ти і я" (1)
08:30 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�За�

бава"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Дикі і смішні"
11:25 "Хованки"
12:25 "Я так живу"
13:25 "Пекельна кухня � 2"
14:30 "Велика різниця по�

українськи"
15:30 Х/ф "Стежка вздовж

річки" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос країни � 2:

Нова історія"
22:45 Т/с "Інтерни" (2)
23:10 "Світське життя"
00:10 "ТСН�тиждень"
01:05 Х/ф "Клуб самогуб�

ців" (3)
02:50 "Хованки"
03:35 "Я так живу"
04:05 Х/ф "Ти і я" (1)

04:50 Х/ф "Спадкоємиця"
07:50 "Формула любові"

08:45 "Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкі�
ним"

09:30 "Школа лікаря Ко�
маровського"

10:05 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:05 Х/ф "Приходьте
завтра"

13:00 Т/с "Свати 4" (1)
16:10 "Вечірній квартал. А

за віконцем місяць
березень"

18:05 Х/ф "Один єдиний і
назавжди" 

20:00 "Подробиці тижня"
20:55 Х/ф "Один єдиний і

назавжди" 
22:55 Програма "Що? Де?

Коли?"
00:05 Х/ф "Неідеальна

жінка"
01:50 "Подробиці тижня"
02:35 Д/ф "Вальтер За�

пашний. Приборку�
вання норовливих"

03:30 Х/ф "Приходьте
завтра"

05:00 "Знак якості"

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сі�
мейка"

09:40 Х/ф "У джазі тільки
дівчата"

11:30 Єралаш
11:55 Т/с "Моя прекрасна

няня"
12:55 Чортиці у спідницях
13:20 Валєра TV
13:50 Т/с "Універ"
15:15 М/ф "Білка та Стріл�

ка. Зоряні собаки"
16:40 Х/ф "Кохання � зіт�

хання"
18:30 Лялечка �  2

19:25 Т/с "Універ. Нова
общага"

19:55 Т/с "Універ"
21:55 Т/с "Універ. Нова

общага"
22:20 Бабуни & дідуни � 2
22:45 Х/ф "У русі" (2)
00:25 Т/с "Надприрод�

не" (2)
01:20 Дурнєв + 1
01:45 До світанку

05:00 Погода
05:05 Факти
05:20 Погода
05:25 М/ф
07:00 Квартирне питання
07:55 ЄвроФуд�2012
08:20 Анекдоти по�україн�

ськи
08:55 Т/с "Рюрики"
09:40 Х/ф "Космічний

джем"
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Друге дихан�

ня"
14:35 Х/ф "Кілери"
16:45 Х/ф "Бібліотекар�2.

Повернення до ко�
палень царя Соло�
мона"

18:45 Факти тижня з Ок�
саною Соколовою

19:45 Х/ф "Містер і місіс
Сміт"

21:55 Х/ф "Бібліотекар�3.
Прокляття Юдино�
го потиру"

23:55 Голі та смішні
00:55 Х/ф "Наймані убив�

ці" (2)

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:55 Х/ф "Людина наро�
дилася" (1)

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"

10:50 "Неймовірні історії
кохання"

11:50 "Караоке на Майда�
ні"

12:50 Х/ф "Зіта і Гіта" (1)
16:10 "Україна має та�

лант!�4"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Війна титанів"
21:00 Х/ф "Кохання на два

полюси" (1)
23:00 Х/ф "Посміхнись,

коли зірки пла�
чуть" (1)

01:05 "Неймовірні історії
кохання"

02:00 Х/ф "Жіноча робота
з ризиком для жит�
тя" (1)

03:55 Нічний ефір

05:10 Т/с "Шина"
05:50 Кліпси
06:10 Неймовірні історії

Ріплі
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 М/ф "Як приручити

ведмедя"
10:00 Даєш молодь!
10:30 Х/ф "Володар сторі�

нок"
11:50 Парад порад
13:00 Піраньї
13:35 Файна Юкрайна
14:15 Х/ф "Маленькі не�

гідники"
16:00 Х/ф "Хроніки Нарнії:

лев, чаклунка і ча�
рівна шафа"

19:00 Х/ф "Хроніки Нарнії:
принц Каспіан"

22:00 Люди ХЕ
23:00 Х/ф "Солдат" (2)
01:00 Спортрепортер
01:05 Т/с "Молоді мушке�

тери"
02:05 Зона ночі. Культура
02:10 Обожнювана
02:25 Зона ночі. Культура
02:30 Зона ночі
02:35 Семеренки
03:30 Зона ночі

03:35 Чорний колір поря�
тунку

04:00 Зона ночі

05:45 "Ранок на К1"
08:25 М/ф "Маленькі ге�

рої"
10:05 Д/п "Акулячий

пляж"
11:00 Д/п "У центрі подій"
12:00 Х/ф "Реальні дівча�

та"
13:50 Х/ф "Потапов, до

дошки"
15:50 Х/ф "Про любоff"
18:00 "Красиво жити. Хоб�

бі"
19:05 М/ф "Шрек"
20:50 Х/ф "Зоряний шлях:

помста"
23:15 Х/ф "Альфа�Дог"
01:25 Х/ф "Серпень"
02:45 Х/ф "Жінки у біді"

06:00 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:15 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:35 Т/с "Захист Красі�
на"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Банда
артистів

12:00 "Агенти впливу"

13:00 Д/с "Православні
святі"

14:00 Реаліті�шоу "Резер�
вісти"

15:00 Т/с "Таємниці слід�
тва � 5" (1)

19:00 Х/ф "Пригоди на
"Посейдоні" (1)

22:40 Х/ф "Обитель дия�
вола" (2)

00:45 Х/ф "Віртуальний
шторм" (2)

02:45 "Речовий доказ"
03:30 "Агенти впливу"

06:00 Срібний апельсин
06:30 Події
06:50 Х/ф "Своя прав�

да" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Х/ф "Своя прав�

да" (1)
12:00 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
14:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 7" (1)
15:00 Т/с "Цвіт черемши�

ни" (1)
18:00 Т/с "Слідчий комі�

тет" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Слідчий комі�

тет" (1)
22:30 Футбольний вікенд
23:30 Х/ф "Фартовий" (2)
01:20 Т/с "Час Волкова" 
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6 березня 2012 року

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1830 — початок боротьби горців Дагестану й
Чечні за незалежність. 

1862 — у США увійшли в обіг перші паперові
гроші. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1787 — Устим Кармелюк, український
народний герой, керівник боротьби селян
Поділля проти кріпацтва. 

1957 — Усама бен Ладен, терорист. 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1997 — Україна і Молдова проголосили ство�
рення митного союзу. 

2010 — призначено новий уряд України на чо�
лі з Миколою Азаровим. 

2011 — Великий тохокуцький землетрус в
Японії, силою 8 балів.

НАРОДИЛИСЯ: 

1336 — Тамерлан, тюркський завойовник
(†1405).
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Відповідно до ст. 10 Закону України "Про службу в ор�
ганах місцевого самоврядування", статей 15, 25 Закону
України "Про державну службу" та у зв'язку із переведен�
ням посадових осіб місцевого самоврядування, оголоси�
ти конкурс на заміщення вакантної посади посадової
особи місцевого самоврядування виконавчого комітету: 
� завідувач юридичного відділу � 1 штатна
одиниця.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про службу в
органах місцевого самоврядування", статей 15, 23
Закону України "Про державну службу" та у зв'язку із
звільненням посадових осіб місцевого самовряду�
вання, оголосити конкурс на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування ви�
конавчого комітету: 
� головний спеціаліст із комунальних питань
та благоустрою � 1 штатна одиниця (на час від�
пустки по догляду за дитиною); 

� спеціаліст I категорії по зверненням � 1
штатна одиниця; 

� головний спеціаліст з юридичних питань
ради � 1 штатна одиниця.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 21 лютого 2012 року                          № 16/2

м. Боярка

Про реєстрацію статуту громадської організації
"Садівницьке (виноградарське)  товариство
"Мічурінець"" в новій редакції

Керуючись статтями14, 15 Закону України "Про
об'єднання громадян", Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.01.1993 № 140, відповідно до  п.7 ч.б) ст.
38 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та згідно з Протоколом № 2 загальних зборів
членів ГО "Садівницьке (виноградарське) товариство
"Мічурінець" від 23 листопада 2010 року, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Зареєструвати статут громадської організації "Са�
дівницьке (виноградарське) товариство "Мічурінець" в
новій редакції.

2. Визнати статут громадської організації "Садівницьке
(виноградарське) товариство "Мічурінець" зареєстрова�
ний 14 травня 1970 року, таким що втратив чинність.

3. Видати громадській організації "Садівницьке (виног�
радарське) товариство "Мічурінець", свідоцтво про реєс�
трацію.

4. Внести громадську організацію "Садівницьке (ви�
ноградарське) товариство "Мічурінець", в реєстр об'єд�
нань громадян за № 82.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови В.М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Згідно:
В.о. керуючого справами Л.М. Остролуцька 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 17 сесія

РІШЕННЯ
від  28 лютого   2012 року                                     № 17/869

м. Боярка

Про затвердження керуючої
справами виконавчого комітету 
Боярської міської ради

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",  статей 10, 11, 14, 15 Закону Ук�
раїни "Про службу в органах місцевого самоврядування", �  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити на посаду керуючого справами виконав�
чого комітету Боярської міської ради  Рябошапку Марію
Андріївну.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ
Згідно:
Гол. спеціаліст з питань
організації роботи ради                          М.В. Кляпка 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  21 лютого 2012 року                                 № 17/4

м. Боярка

Про коригування окремих складових частин
структури тарифів з утримання ОСББ "Боярчанка"

Розглянувши лист голови правління  ОСББ "Боярчан�
ка" Євсеєнко К.М. про коригування окремих складових
частин структури тарифів з утримання будинку та врахо�
вуючи, що протягом строку дії зазначених тарифів змі�
нився обсяг окремих витрат, пов'язаних із провадженням
діяльності з утримання будинків, споруд та прибудинко�
вих територій,  зокрема � збільшення  податків і зборів,
мінімальної заробітної плати, орендної плати та  аморти�
заційних відрахувань, підвищення цін і тарифів на  палив�
но�енергетичні  та  інші  матеріальні ресурси, керуючись
пп. 2, п. а.  і пп. 2, п. б ст. 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні ",  п. 2 ст. 14 Закону України
"Про житлово� комунальні послуги", Постановою Кабіне�
ту Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року "Про  за�
безпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги", враховуючи подані розра�
хунки витрат на надання послуг з утримання будинку,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити зкориговані тарифи ОСББ "Боярчанка"
відповідно до  розрахунку в розмірі: 

� зкоригований тариф на послуги з утримання будинку
� 2,18 грн. за 1 кв. м.

�  зкоригований тариф на вартість опалення  � 11,57
грн. за 1 кв. м. 

� зкоригований тариф на  вартість підігріву гарячої во�
ди �  14,92  грн. за 1 куб.м  ГВП.

2.Зобов'язати Голову правління ОСББ "Боярчанка" Єв�
сеєнко К.М. дотримуватись вимог Закону України "Про
житлово�комунальні послуги".

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника   міського голови Давиденка М.І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  21 лютого 2012 року                                 № 16/1

м. Боярка

Про внесення змін в організацію дорожнього руху на
кільцевій  розв'язці в м. Боярка

Враховуючи неодноразові звернення громадян та гро�
мадськості міста з приводу виникнення аварійних ситуа�
цій, що призводять до нещасних випадків в результаті
дорожньо�транспортних аварій та рекомендації Держав�
тоінспекції Києво�Святошинського району в м. Боярка,
про організацію дорожнього руху на кільцевій розв'язці
за адресою: м. Боярка кільцева розв'язка вул. Білогород�
ська � Магістральна. Керуючись Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Законом України
"Про дорожній рух", з метою збільшення пропускної
спроможності та підвищення безпеки руху, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл КП БГВУЖКГ на погодження схеми
організації дорожнього руху на кільцевій розв'язці та виз�
начення напрямку головної дороги в м. Боярка за адре�
сою: м. Боярка кільцева розв'язка вул. Білогородська �
Магістральна з відділом з обслуговування  Києво�Свято�
шинського району УДАІ ГУ МВС України в Київській об�
ласті

2. Начальнику КП БГВУЖКГ провести організаційні ро�
боти по встановленню необхідних дорожніх знаків, попе�
редити перевізників, таксі та громадян міста про зміни
дорожнього руху при перетині кільцевої розв'язки за ад�
ресою: м. Боярка, вул. Білогородська � Магістральна, че�
рез засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на зас�
тупника міського голови М.І.  Давиденка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ
Згідно:
Завідувачка загальним відділом  Л.М. Остролуцька

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  21 лютого 2012 року                                 № 17/3

м. Боярка

Про коригування окремих складових частин
структури тарифів з утримання будинку
ЖБК "50 років Жовтня!2"

Розглянувши лист голови правління  ЖБК "50 років
Жовтня�2" Німчук В.І. про коригування окремих складо�
вих частин структури тарифів з утримання будинку та,
враховуючи, що протягом строку дії зазначених тарифів
змінився обсяг окремих витрат, пов'язаних із проваджен�
ням діяльності з утримання будинків, споруд та прибу�
динкових територій,  зокрема � збільшення  податків і
зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та
амортизаційних відрахувань, підвищення цін і тарифів на
паливно�енергетичні  та  інші  матеріальні ресурси, керу�
ючись пп. 2, п. а.  і пп. 2, п. б ст. 28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні ",  п. 2 ст. 14 Закону Ук�
раїни "Про житлово�комунальні послуги", Постановою
Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року
"Про  забезпечення єдиного підходу до формування та�
рифів на житлово�комунальні послуги", враховуючи по�
дані розрахунки витрат на надання послуг з утримання
будинку, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити зкоригований тариф на послуги з утри�
мання будинку (за 1  кв. м загальної площі)  житлово�буді�
вельному кооперативу "50 років Жовтня�2", відповідно
до  розрахунку в розмірі � 1 грн 80 коп. за 1 кв. м з 01 лю�
того 2012 року.

2.  Зобов'язати голову правління ЖБК "50 років Жов�
тня�2" Німчук В.І. дотримуватись вимог Закону України
"Про житлово�комунальні послуги".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на заступника   міського голови Давиденка М.І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  21 лютого 2012 року                                 № 17/1

м. Боярка

Про створення єдиного розрахункового центру з ко!
мунальних платежів в м. Боярка.

Керуючись  Законом України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", з метою поліпшення сплати населенням
м. Боярка за житлово�комунальні послуги, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Комунальним підприємствам міста Боярка надати
пропозиції стосовно організації єдиного розрахункового
центру з комунальних платежів.

2. Комунальному підприємству "Боярське ГВУЖКГ"
при формуванні тарифу пропонувати перейти на прог�
рамне забезпечення � Бухгалтерія 1�С.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови Давиденка М.І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ
Згідно:
Завідувачка загальним відділом  Л.М. Остролуцька

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  21 лютого 2012 року                                 № 17/5

м. Боярка

Про встановлення   тарифів КП "Боярське ГВУЖКГ"
на обслуговування гуртожитку за адресою: 
м.Боярка, вул. Будьонного, № 6

Розглянувши лист в.о. начальника КП "БГВУЖКГ" Мур�
дія В.О. про встановлення тарифів КП "Боярське
ГВУЖКГ" на обслуговування гуртожитку за адресою: 
м. Боярка, вул. Будьонного, № 6, керуючись пп. 2, п. а.  і
пп. 2, п. б ст. 28 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні ",  п. 2 ст. 14 Закону України "Про житлово�
комунальні послуги", Постановою Кабінету Міністрів Ук�
раїни № 869 від 01.06.2011 року "Про  забезпечення єди�
ного підходу до формування тарифів на житлово�кому�
нальні послуги", враховуючи подані розрахунки вартості
надання послуг з утримання гуртожитку, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити КП "Боярське ГВУЖКГ" тариф на  обслу�
говування гуртожитку за адресою: м. Боярка, вул. Будьо�
нного, № 6  в розмірі 6 грн 72 коп за 1 м2.

2. Зобов'язати в.о. начальника КП "Боярське ГВУЖКГ"
Мурдія В.О. дотримуватись вимог Закону України "Про
житлово�комунальні послуги".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
першого заступника міського голови В.А. Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  21 лютого 2012 року                                 № 17/2

м. Боярка

Про встановлення зкоригованих  тарифів на
відшкодування витрат  за спільне використання
комунального майна КП "Боярське ГВУЖКГ"
інрернетпровайдерами  в м. Боярка

Розглянувши лист в.о. начальника КП "БГВУЖКГ" Мур�
дія В.О. про встановлення  вартості відшкодування вит�
рат за спільне використання комунального майна  інтер�
нетпровайдерами  в м. Боярка  за одного споживача та
за одну залізобетонну опору, в зв'язку з коригуванням та�
рифів з утримання будинків, споруд та прибудинкових
територій з 01 листопада 2011 року, та, враховуючи, що
протягом строку дії зазначених тарифів змінився обсяг
окремих витрат, пов'язаних із провадженням діяльності з
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій,
зокрема � збільшення  податків і зборів, мінімальної заро�
бітної плати, орендної плати та  амортизаційних відраху�
вань, підвищення цін і тарифів на  паливно�енергетичні
та  інші  матеріальні ресурси, керуючись пп. 2, п. а.  і пп. 2,
п. б ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні ",  п. 2 ст. 14 Закону України "Про житлово� кому�
нальні послуги", Постановою Кабінету Міністрів України
№ 869 від 01.06.2011 року "Про  забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово�комунальні
послуги", враховуючи подані розрахунки витрат на на�
дання послуг з утримання будинку, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити КП "Боярське ГВУЖКГ" тарифи на вар�
тість відшкодування витрат:

� за спільне використання комунального майна (місць
загального користування в житлових будинках) інтернет�
провайдерами за одного споживача (за одну квартиру) �
2,23 грн. за 1 кв. м;

� за спільне використання комунального майна (залізо�
бетонні опори ліній електропередач) інтернетпровайде�
рами  за одну опору � 2,45 грн; 

2. Зобов'язати в. о. начальника КП "Боярське ГВУЖКГ"
Мурдія В.О.:

� дотримуватись вимог Закону України "Про житлово�
комунальні послуги";

� надавати щомісячний звіт до міськвиконкому про
надходження коштів за відшкодування та їх використання
згідно до переліку робіт з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій. 

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на
першого заступника міського голови В.А. Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ

ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ООООффффііііццццііііййййнннноооо    



Відтак і співали діти
пісеньки про найрідні�
ших людей, дарували їм
вірші й танці.

Цікаво, що до участі в
родинному святі долу�
чилися й батьки, і не ли�
ше в ролі вдячних гляда�
чів. Так, батько Софійки,
вихованки ДНЗ № 3, і
депутат Боярської місь�
кої ради Олександр Бо�
рецький навіть зіграв

роль дідуся у неве�
личкій виставі. І так
добре у нього це
вийшло, що присутні
не шкодували щирих
оплесків.

Та крім ігрової ро�
дини, на свято до ді�
тей прийшла і справ�
жня велика й дружна
сім'я Дем'янчуків�
Левинських на чолі з
представниками
старшого покоління:
Борисом Васильо�
вичем і Тамарою Да�
видівною Дем'янчу�
ками і Марією Григо�
рівною Тихоненко.
Поруч зі старшими
знайшлося місце
для молодших � Іри�
ни та Євгенія Левин�
ських та їхніх діток. 

Крім них, на свято завітали й
інші шановані гості � голова Бо�
ярської міської ради Тарас
Добрівський та секретар ради
Дмитро Паливода. Свято усім
присутнім дуже сподобалося.
Тому й не шкодували гості доб�
рих слів на адресу завідуючої
ДНЗ № 3 Любові Дуднікової, її
колег�вихователів, маленьких
вихованців та, звісно, їхніх
батьків.

Світлана Кудрик

¡ÓˇÍ‡
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6 березня 2012 року

Представники ГО "Молоді регіони"
запропонували встановлення урн у
громадських місцях та проведення
інших заходів щодо покращення ста�
ну чистоти та благоустрою у Боярці.

Власною думкою щодо участі гро�
мадськості в житті міста поділився ке�
рівник ГО "Міська громада "Боярча�
ни" Юрій Єдаков. Як представник
старшого покоління, він схвально від�
гукнувся про ініціативи молодих ко�
лег. І зауважив, що багато із озвуче�
ного можна провести силами як влас�
ними, так і за допомогою залучення
бізнесу. 

Представники організацій, що
об'єднують багатодітні родини.
Сергій Чуткий і Тетяна Ковальчук оз�
вучили ті питання,  які хвилюють чле�
нів їхніх організацій: "Для нас, примі�
ром, великою проблемою є  підготов�
ка дітей до1 вересня, коли потрібно
відправити до школи не одну дитину,
а кілька. І той стрес, який переживає�
мо ми в цей період, не можна переда�
ти словами".

У свою чергу Марія Кириленко зау�
важила, що тренінг з написання про�
ектів неодмінно піде на користь усім,
хто візьме у ньому участь.

� Адже коли починаєш писати про�
ект, то ясніше усвідомлюєш для себе
мету діяльності організації та методи
її досягнення, � наголосила Марія Ки�
риленко.

Підбиваючи підсумки конференції,
директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир
наголосила, що такий конкурс соці�
альних проектів відбувається в Боярці
вперше. Є домовленість з міською
владою про його фінансову підтрим�
ку. Оскільки назріла необхідність для
налагодження тісної співпраці між
представниками влади, бізнесу та
громадських організацій.

Наразі на представників ГО, котрі
погодилися пройти навчання, чека�
ють тренінги. Перший відбудеться
вже 15 березня, а заключний � 7 квіт�
ня.

Очікується, що конкурс проектів
пройде у два тури відповідно 19
травня та 2 червня. А кошти на реалі�
зацію проекту організація�перемо�
жець має отримати впродовж чер�
вня�липня. Звісно, наприкінці року
переможець має відзвітуватися пе�
ред громадськістю міста про прове�
дену роботу. 

Тетяна Зубкова

ППППооооддддііііїїїї    ттттаааа    ііііммммееееннннаааа11110000

Нарівні з до�
рослими копа�
ли протитанко�
вий рів і студен�

ти технікуму, се�
р е д яких була й Олексан�
дра Железнякова (Макса). Таке ве�
личне, красиве ім'я належало не�
високій, худенькій шістнадцятиріч�
ній дівчині. Підлітки, практично ще
діти, кидали землю лопатами до
кривавих мозолів. Викладачі пе�
рев'язували їм руки і робота про�
довжувалась. Шулікою налетів ні�
мецький літак�розвідник "Рама" і
почав розстрілювати людей з куле�
мета. Всі припали до землі: ве�
реск, плач і стогін. Діти накрива�
лись лопатами і кричали "Мама,
мама …", потім знову копали до
ночі, поховавши своїх друзів серед
поля…

Чувся гуркіт бою. З передової
відступали наші війська. Солдати
казали викладачам, щоб рятували
дітей, бо фашисти обійшли війська
стороною. Вони йшли у темряві го�
лодні, перелякані, втомлені, коли
переправлялися через річку, зби�
вали ноги об слизьке каміння. Мок�
рих і виснажених студентів погру�
зили у товарні вагони і повезли до
Ленінграду. Там була паніка, роз�
риви бомб, горіли продовольчі
склади. В багатьох напрямках поїз�
ди не ходили і Шурочка не змогла
дістатися до села Тайці, де вони з
мамою жили у родичів… 

Так дівчина опинилася у блокад�
ному Ленінграді, а попереду була
страшна зима. У комендатурі її за�
рахували до загону ППО, дали міс�
це в гуртожитку. Кожен день були
бомбардування. Цивільне насе�
лення ховалося у бомбосховищах
та підвалах, а Шура з дівчатами
піднімались на дахи будинків і, як�
що падали запалювальні бомби,
брали їх щипцями і кидали у пісок,
який був на даху, або вниз на доро�
гу… 

Коли відбувалися дальні бої,

Олександра спостерігала із захоп�
ленням, як зловлені у перехрестя
прожекторів ворожі літаки, збиті
зенітками, падали і тягнули за со�
бою чорний шлейф. Серце дівчини
раділо смерті ворога. Найбільшим
щастям для дівчат було знайти
якісь дрівця, щоб розтопити шма�
ток льоду у кухлі і хоча б вмитися,
бо води не було, � не милися міся�
цями, випити ковток уявного чаю з
підсолодженим шматочком ас�
фальту, який збирали біля підірва�
ного продовольчого складу. Ще ті�
ло не відігрілося біля мізерного
вогню, а треба йти у люту зиму й
витягати з�під завалів мертвих і по�
ранених…

Шура, знаючи місцевість, декіль�
ка разів ходила у розвідку � з'ясову�
вала кількість німців та техніки.
Весною 1942 року, виконуючи зав�
дання військових, вона переправ�
ляла через лінію фронту нашу ра�
дистку. Першою заходила в насе�
лений пункт, щоб розвідати чи є
німці й поліцаї, знаходила ночівлю,
а потім поверталася по радистку, і
так весь час до пункту призначен�
ня. Коли вони майже прибули на
місце, Олександру схопили фа�
шисти. Вона відповідала за інс�
трукцією: "Йду одна, шукаю продо�
вольство", і худенькій, виснаженій
дівчинці, повірили. Її не повісили, а
разом з іншими дівчатами відпра�
вили у Франкфурт на Майні, у
штрафтабір № 19. Удвох з Ольгою
Пуховою, під наглядом цивільної
німкені, вони ходили на вокзал
прибирати товарні вагони. Старша
і більш досвідчена Ольга спланува�
ла втечу. Вивідала коли буде поїзд
на схід, виміняла продукти на мар�
ки. Загуділа "тривога" � всі пішли у
підвали, а після відбою дівчата
швиденько до каси � купувати квит�
ки. І ось вони у поїзді. Але на кордо�
ні з Польщею була облава, їх схо�
пили і після допиту відправили у та�
бір смерті Равенсбрюк, де було 35
тисяч ув'язнених. І Шура стала не

Шурочкою а номером 38 535. До�
водилося виконувати різну роботу �
працювати на фабриці, збирати
каміння, прибирати табірну зону.
Якщо захворієш і за тиждень сам
не встанеш то умертвляли ін'єкці�
єю, або напівживого відправляли у
крематорій. За найменше пору�
шення режиму били кийками по
голові, розстрілювали, вішали. Го�
лод, холод, важка праця… На ро�
боту водили колонами, які охоро�
няли карателі з собаками. Всі жінки
одягнені у смугасті плаття, поголе�
ні голови у сірих хустках, черевики
на дерев'яних підошвах. Шуру вер�
нуло від брукви, від табірного супу �
вівсяно�трав'янистого варива, від
хліба, якщо так можна було назва�
ти спресовані у брикети солому,
листя, висівки, тирсу. Але від голо�
ду їси що є. Вона падала на нари,
збиті з нерівних дощок, на яких ле�
жали по четверо, і затиснута з обох
боків поринала у тяжкий сон.

У серпні 1944 року 500 дівчат, се�
ред яких були Шура і Ольга Пухова
відправили у новосформований
концентраційний жіночий табір у
місті Гамбурзі при фабриці "Дре�
гер". На рукаві дівчини вже значив�
ся новий номер � 4 597. І знову по�
чалися нелегкі випробування. Наг�
лядачки � "аузерки" скаженіли. Під�
німеш голову, спіткнешся, або до�
поможеш комусь піднятися � били
гумовим кийком. Одну з них проз�
вали "ворона", бо вирізнялася
особливою жорстокістю, а другу
"лялечка" � ця дозволяла вночі роз�
мовляти і тихенько співати пісні… 

У 1945 Гамбург постійно бомбар�
дували американські літаки. Якось
вночі розбомбили фабрику, а де�
рев'яні бараки вціліли. Аузерки,
відчуваючи кінець війни, трохи пос�
лабили дисципліну. Дівчата знову
почали планувати втечу. На фабри�
ці дістали цивільний одяг, правда з
латками на спині, � такі плаття ви�
давали, якщо не вистачало смугас�
тих. І коли всіх вивезли розбирати

завали, Сіма, Ляля, Ольга і Шура
втекли, заховавшись у руїнах. Вті�
качки розділилися, Шура з Ольгою
дійшли до польського кордону. У
Польщі дівчата потрапили у танко�
ву частину, де отримали їжу і ме�
дичну допомогу…

Олександра працювала на кому�
таторі або підвозила продукти на
машині. Одного разу їхня машина
підірвалася на міні � водій загинув
на місці, а поранена дівчина потра�

пила в польовий госпіталь. Шуроч�
ку всі жаліли, наче пташенятко, яке
випало із гнізда. Худорлява, ма�
ленька, вона виконувала доручену
роботу, як хоробра і сильна жінка,
на складі і по господарству, адже
бійців треба було обшити, нагоду�
вати. Її з ніжністю називали "ластів�
кою". Отак вона й дійшла до Берлі�
на. В одному з боїв шестеро сол�
датів залягли за стіною, не маючи
змоги просуватись далі. Фашисти
із розбитих вікон будинку навпроти
"прошивали" вулицю кулеметним
шквалом. Хлопці нарахували ще й
трьох снайперів. Ні вперед пройти,
ні голови підняти. Солдата, який
повинен був доставити для них їжу,
вбито. Шура, не задумуючись, по�
повзла по�пластунськи і тягла за
собою термоси із кашею та чаєм, а
коли доповзла до бійців то побачи�
ла що поранена, бо з руки текла
кров… 

Травневий ранок прокинувся від
граду пострілів. Стріляло все, що
могло стріляти, всі плакали, але не
від горя, а від великого щастя �
настав День Перемоги! Прийшов
кінець калейдоскопу страждань,
поневірянь і смерті. Шурі так захо�
тілось додому, пригорнутися до
мами. Тоді вона не знала, що знай�
де її аж через 40 довгих років…

Ганна Відеречко

Макса (Желєзнякова) Олександра Іванівна народилася 

6 червня 1925 року в Бєлгородській області. Дитиною пережила

страшні роки Голодомору, і тільки переїзд до Ленінграда врятував дівчинку від голодної

смерті. Там маленька Олександра навчалася спочатку у семирічній школі, а потім в

технікумі. Коли почалася війна, Шурі виповнилося 16 років. Вона пройшла усі жахи

концентраційних таборів. Після вдалої втечі звідти, весною 1945 року, потрапила до

військової частини № 61043, з якою і дійшла до Берліна.

    Жіноча доля 70 РОКІВ ТОМУ. 

ХРОНІКА ВЕЛИКОЇ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ.

Березень 1942 року.

1. Західний фронт. 50 армія не
змогла прорвати фронт і з'єд�
натися з оточеними десантни�
ми частинами. Корпус із вели�
кими втратами 1 березня пе�
рейшов до оборони. Після важ�
ких боїв звільнено Юхнов.

2. Наказ Верховного Головно�
командувача про маршала 
Г.І. Куликова: за систематичне
пияцтво, розпусний спосіб
життя, недоліки в роботі пони�
зити у званні до генерал�майо�
ра, позбавити нагород, в тому
числі Золотої Зірки Героя Ра�
дянського Союзу, виключити зі
складу членів ЦК ВКП(б) і зняти
з посади заступника наркома
оборони. У 1950 році його було
розстріляно.

3. У зв'язку з бездоріжжям у
Криму затишшя.На всіх фрон�
тах  наступальні бої без істот�
ного просування.

4. Генерал Власов призначений
заступником командуючого
військами Волховського фрон�
ту.

5. Бої в районі Ізюма. Звільне�
но кілька населених пунктів.

6. Західний фронт. 131 піхотна
дивізія захопила Пушкіно (30
км до Червоної Площі). 

7. У війська ППО по мобілізації
ЦК ВЛКСМ було направлено
106 тисяч дівчат віком 19�25
років.

8. 34 німецька піхотна дивізія
зайняла Куракіно.

На початок березня втрати Ні�
меччини  становили більше
мільйона осіб (32,5% середньої
чисельності німецької армії на
Східному фронті). Фельдмар�
шал Кейтель оприлюднив на�
каз, згідно з яким добровольці,
яким виповнилося 17 років,
могли призиватися у вермахт
або війська СС без згоди бать�
ків. Після цього майже всі пі�
хотні дивізії групи армій "Пів�
день" були укомплектовані  мо�
лодим поповненням без будь�
якого військового досвіду.
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ВІД БЛОКАДНОГО ЛЕНІНГРАДА - ДО БЕРЛІНА

Ініціатива 

1 стор.

Навчити дітей шанува�
ти батьків та родинні цінності �
таке завдання в останній
день лютого намагалися ви�
рішити у дошкільному нав�
чальному закладі № 3 Бояр�
ки. Тут відбулося родинне
свято. Під час заходу, який
пройшов в ігровій формі діти
побачили, як потрібно шану�
вати матусю й татка, бабусю
й дідуся. Адже для дитини ці
люди є найдорожчими.
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Ольга Сергіївна одного разу
потрапила в групу реабілітації (во�
на інвалід дитинства), де її навча�
ли використовувати свої природ�
жені здібності. Саме там вона по�
чала виконувати роботи в техніці
мозаїки з кольорового паперу. Ко�
жен із нас наділений талантом від
народження, але, на  жаль, не кож�
ному до снаги відкрити, тим паче
реалізувати його в житті. Ользі по�
таланило � викладачі розгледіли в
ній неабиякі здібності і наполегли�
вість. І донині вона працює та
удосконалюється в техніці мозаї�
ки, в чому ми змогли переконати�
ся, милуючись роботами майс�
трині,  що були представлені на
виставці.

Перші її картини відображали
здебільшого природу, а згодом
вони набули  більш духовного
змісту � храми, церкви, образи
святих. Споглядаючи всю насиче�
ність барв, якими наповнені кар�
тини, незліченну кількість паперо�

вих кульок, використаних в робо�
тах, дивуєшся: яку силу волі, яку
витримку має майстриня! На�
приклад, над такими роботами як
"Матір Божа" та  "Ісус Христос "
пані Ольга працювала  понад рік. 

Науковий співробітник Бояр�
ського кразнавчого музею Галина
Терпіловська ознайомила всіх
присутніх на відкритті виставки з
біографією та творчим доробком
майстрині.

Її мама, Валентина Семенівна,
щиро подякувала всім, хто завітав
на виставку. На долю Олі випали
нелегкі випробовування і саме
творчість допомагає їй в житті.
Крім основного захоплення, вона
полюбляє малювати, грати в кеглі
та дартс. Нагороджена багатьма
грамотами та дипломами.

З музичними привітаннями вис�
тупили Аліна Храпачевська,  вихо�
ванка  Боярського  будинку куль�
тури та Валерія Дубас, вихованка
Боярської школи мистецтв.    

На святі були присутні рідні та

знайомі майстрині, представники
боярської громади та співробітни�
ки музею. Її привітала творча ро�
дина Відеречків � Володимир Іва�
нович та Ганна Павлівна та майс�
триня декоративно�ужиткового
мистецтва Ніна Знова. В цей день
лунало багато теплих, добрих
слів, побажань, а ще були квіти та
подарунки. 

В заключному слові директор
Боярського краєзнавчого музею
Любов Кравченко наголосила на
тому, що невипадково саме в Бо�
ярці відбулася виставка Ольги  Ка�
лабушкіної. Слова Миколи Ост�
ровського в той день були дуже
актуальні: "Умій жити і тоді, коли
життя стає нестерпним, зроби йо�
го корисним…". 

Саме Оля своїм прикладом і ве�
ликою силою волі довела нам, що
попри всі складнощі, життя про�
довжується і потрібно уміти ціну�
вати кожну його мить.

Галина Терпіловська

ССССввввяяяяттттккккооооввввіііі    ппппррррииииггггооооттттуууувввваааанннннннняяяя
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Інгредієнти:
сьомга або форель (малосолона) �
150 г, яйця � 3�4 шт., апельсин або
грейпфрут � 1 шт., оливки � 20�30 г,
сир � 30�40 г, майонез, сіль,меле�

ний перець, для прикраси червона
ікра � 1�2 столових ложки, перепе�
лине яйце � 1 шт.

Спосіб приготування:
Зварити яйця.  Відокремити білки
від жовтків. Жовтки порізати ножем.
Білки натерти на середній терці.
Сьомгу нарізати невеликими куби�
ками.
Часточки апельсина вирізати з мем�
бран, м'якоть нарізати кубиками.
Сир натерти на середній терці.
Оливки нарізати маленькими куби�
ками або тонкою соломкою.
Салат викладається шарами, тому
зручно перемішати деякі інгредієн�
ти, окремо, з невеликою кількістю
майонезу.
1�й шар: білки (половина), майонез,
трохи солі і перцю
2�й шар: жовтки, трохи майонезу та
солі
3�й шар: сьомга (половина)
4�й шар: оливки
5�й шар: сьомга (що залишилася)
6�й шар: сир, трохи майонезу
7�й шар: апельсини
8�й шар: білки (що залишилися),
майонез, трохи солі і перцю. 
Прикрасити салат ікрою, оливками і
відвареним перепелиним яйцем.

Смачного! 

н омераРецепт 

Наприклад, стародавні індійці
вважали, що дорогоцінні камені �

краплі крові  богів, які
борються в небі.

Вони вірили,
що кров капа�
ла на пісок і

перетворюва�
лася на рубіни і

гранати. Можли�
во, саме тому в

Стародавній Індії надавали пере�
вагу каменям червоного кольору. 

Вважається, що прикраси, на
відміну від одягу, який є необхід�
ністю, не можуть претендувати на
функціональність, а тому більшою
мірою відображають смак жінки.
Не дарма ж говорять, що прикра�
си  не брешуть.

ЯК ОБРАТИ ПРИКРАСУ?

Перше, на що ми звертаємо
увагу � це  зовнішній вигляд прик�
раси. Жінкам, які розраховують на
інший рівень впливу в суспільстві,
більше підійдуть солідні та дорогі
прикраси, які можуть підкреслити
їхню життєву стабільність. Потріб�
но пам'ятати, що цінність не зав�
жди є запорукою гідності та смаку.
Саме унікальність є також одним із
ключових чинників  при виборі
прикрас.  

Вибираючи виріб з дорогоцін�
ним каменем, враховуйте: як часто
ви будете його носити. Якщо ко�
жен день, то не варто надавати пе�

ревагу більш м'яким каме�
ням. Шкала твердості ві�
дображає здатність каме�
ня чинити опір тертю: діа�
мант � 10, рубін � 9, сапфір
� 9, смарагд � 8, топаз � 8,
аквамарин � 7,5�8, аметист
� 7, гранат � 6�7, опал � 6.

МАГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
КАМЕНІВ

Кажуть, що кожен камінь має
свої характеристики, а відтак по�
своєму впливає і на людину, яка
його носить. Тож зверніть увагу на
особливості улюблених каменів. 

Аметист � камінь миру і рівноваги,
робить добрим і розумним. Аме�

тист прийнято дарувати ко�
ханим.

Бірюза � надзвичай�
но щасливий камінь,
його головна власти�
вість примиряти все
вороже, долає кон�
флікти, встановлює
мир в сім'ї.

Рубін � це камінь
пристрасті.  Камінь
бурхливої енергії. 
Перлина зміцнює вір�

ність в любові. До речі, перли  від�
разу тьмяніють, якщо людина по�
чинає йти  низьким шляхом.

Смарагд вважається талісма�
ном матерів і мореплавців.

Котяче око найбільше охороняє
у коханні, зміцнює сімейний
зв'язок та дух людини.

Підготувала 
Олександра Дзиґа 
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За словами власниці квітково�
го господарства пані Наталії, най�
більшою популярністю користу�
ються тюльпани, гіацинти та нар�
циси. У квіткових магазинчиках
Боярки напередодні свята один
тюльпан можна буде придбати за
10�14 грн. Вартість квітки зале�
жить головним чином  від сорту. 

Не менш популярним є й гіа�
цинт, який має форму дзвіночків,
а ще солодкуватий аромат і бага�
ту кольорову гаму.  Білі, голубі,
червоні, рожеві гіацинти справді
стануть окрасою свята та, безу�
мовно, створять особливий нас�

трій жінці, якій їх подарували.
Приблизна вартість квітки � від 20
гривень.

А ось ціни на нарциси коливати�
муться від 15 до 150 гривень  за�
лежно від кількості квітів у горщи�
ку. Домашні нарциси в горщику
виростають в середньому до 20
сантиметрів. Знавці квіткової
справи запевняють, що власницю
такого подарунка вони радувати�
муть вишуканістю свого цвітіння
щонайменше  10 днів. Саме такий
період цвітіння квітки у домашніх
умовах. 

Безумовно, завжди є актуаль�

ним і трояндовий подару�
нок. Традиційна міжсезон�
на троянда залежно від різ�
новиду коштуватиме в се�
редньому 20�25 гривень.
Утім, переконана, що в пе�
реддень та в день свята
вартість вишуканої квітки
може зрости. Та як показує
досвід, попри досить колю�
чі ціни на букети, квітковий
бум таки станеться. Адже
саме квіти є незмінними ат�
рибутом свята 8 Березня. 

Олександра Дзиґа
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У переддень свята,

тим паче такого, як 8 Бе�

резня, особливої актуаль�

ності набуває питання, чим

привітати рідних та коханих

жінок. Не секрет, що най�

більш розповсюдженим по�

дарунком для представ�

ниць прекрасної статі є кві�

ти. Скільки коштуватиме

таке скромне  задоволення

для бажаючих зробити са�

ме квітковий подарунок ми

спробували дізнатися у ма�

газинах нашого міста. 

Ціна питання

8 Березня � гарний привід
для чоловіків порадувати сво�
їх матерів, дружин, дочок,
друзів і просто знайомих
прекрасної статі.  Окрім яск�
равих квітів, чудовим пода�
рунком можуть бути кулінарні
шедеври, створені чоловіком.

Будь�яка пред�

ставниця прекрас�

ної статі  завжди

зупиняє свій пог�

ляд на прикрасах. Та й

не дивно: якась магіч�

ність вабить нас  в грі

кольорів каменів,  що

безмовно зберігають

таємницю світу.

�	&��	*� ����� ����� - $� …

Експозиція

� Здебільшого дівчата та жін�
ки самі собі роблять такі пода�
рунки, але бувають і приємні
винятки, коли ініціативу в цьо�
му питанні проявляють пред�
ставники сильної статі. Якщо ж
говорити про модні тенденції,

то в цьому сезоні актуальні
яскраві кольори  та мінімалізм
у фасонах одягу. Щодо яскра�
вих кольорів, то тепер їх кіль�
кість у комбінуванні зросла до
п'яти. Світові дизайнери про�
понують нам не просто дода�
вати один або два яскравих
кольори розбавляючи ними
чорну або сіру гаму, а створю�
вати образ виключно за
їхньою допомогою. Тобто

можна забути про всі стандар�
ти та обмеження. А ще цієї вес�
ни варто забути про спідниці та
сукні середньої довжини.  Нині
прослідковуються радикальні
тенденції. Знову актуальними
стають мініспідниці, � проко�
ментував Олексій.

1 стор.

Традиційно перед Жі�
ночим святом зростає по�
пит не лише на квіти, а й на
жіночий одяг. Як розповів
нашому виданню власник
магазину "ModaShop" Олек�
сій Фенченко, здебільшого
купують сукні, костюми, а
ще біжутерію. 
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У попередньому номері нашої газети ми анонсували, що до Вось�

мого березня будуть підбиті підсумки, оголошеного восени минулого

року фотоконкурсу "Портрет боярчанки". Нагадаємо, що конкурс відбу�

вався за підтримки  естет�центру "Лотос". Отже,  хто ж із семи конкур�

санток здобув звання переможниці? Про це нам стало відомо вже 4

березня, коли в естет�центрі "Лотос" завершилося голосування, в

якому взяли участь працівники закладу та всі його відвідувачі.

Інтрига конкурсу тривала до самого вечора, адже майже щого�

дини змінювалося ім'я дівчини, за яку віддали найбільшу кількість го�

лосів. Зрештою, о 19 годині вечора, коли припинилося голосування

було визначено переможницю. Нею стала 15�річна боярчанка Агнеса

Самборська, учениця Києво�Святошинської районної класичної гім�

назії.   Саме  конкурсантка під № 3  отримала найбільшу кількість голо�

сів. Найсильнішу конкуренцію  Агнесі склали Олександра Левківська та Анастасія Сірякова. Відпо�

відно дівчата посіли друге та третє місця. Тож вітаємо переможниць та сподіваємося, що це виз�

нання стане для них приємним подарунком до свята. В той же час хотілося б подякувати всім

дівчатам�учасницям.  Усі ви заслуговуєте звання найчарівніших жительок Боярки.

Нам залишилося повідомити лише про час та місце, де відбудеться  наго�

родження переможниць та всіх учасниць конкурсу. 

Саме 8 Березня  о 15:00   в естет�центрі "Лотос", що знаходиться

за адресою: м. Боярка, вулиця Білогородська, 19А, вітатимуть дів�

чат, які взяли участь у фотоконкурсі "Портрет боярчанки". Теле�

фони для довідок: 098 222 73 73,  223 06 38.  

Засновник Боярська міська рада. Реєстраційне свідоцтво КІ №971 від 23.10.2006 р. 
В.о. директора Катерина Осадча. Верстка Михайла Найдена.
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ОВЕН
День  морального очищення. Виключіть
всяку агресію, недоброзичливість, праг�
нення домінувати � дайте проявити ото�
чуючим свої найкращі якості. Не можна
сваритися, плакати, відмовляти в про�
ханнях. Проведіть день у колі родини або
з близькими друзями.
ТІЛЕЦЬ
День несе подвійну характеристику, тому
слід спланувати його заздалегідь. Не
можна переставляти меблі, рвати квіти,
рубати дерева. Нехай у вашій душі пану�
ють мир і рівновага. Зверніть увагу на
здоров'я. Не захоплюйтеся спиртними
напоями.
БЛИЗНЮКИ
Це час перетворення космічних енергій,
отримання таємних знань. Ваш мінливий
внутрішній світ може зажадати сьогодні
нетрадиційного оточення або нових від�
чуттів, проте зірки застерігають від ви�
падкових знайомств  � чужий вплив може
мати негативні наслідки у вашому осо�
бистому житті.
РАК
Фінансове становище дещо погіршиться.
Найближчим часом вам не слід сподіва�
тися на будь�які грошові надходження.
Перейдіть на режим економії. Розберіть�
ся з колишніми справами і намітьте пер�
спективи на майбутнє. Цей день не при�
несе чогось нового у ваше особисте жит�
тя.
ЛЕВ
День вдалий для спілкування та нових
знайомств. Сприятливі справи, які вима�
гають концентрації уваги, ретельності ви�
конання або скрупульозності. День від�
значений гармонією, рівновагою і спра�
ведливістю. Зірки готові допомогти вам в
спробі досягти найбільш честолюбних
задумів і цілей.
ДІВА
Спробуйте поводитися стримано � не за�
хоплюйтеся привабливими пропозиція�
ми, уникайте випадкових знайомств, не
пускайтеся в ризиковані підприємства.
Несподівана звістка може змусити вас
переглянути намічені плани. Будьте стри�
маними. Вечір відзначений гармонією і
душевною рівновагою. Потурання влас�
ним слабкостям може призвести до неп�
риємностей. Спробуйте зберегти в душі
внутрішній комфорт.
ТЕРЕЗИ
Сприятливий день для далеких поїздок,
подорожей, зустрічей із цікавими людь�
ми. Нові враження допоможуть вам поз�
бавитися від втоми, обридлої буденності і
повернуть вам бадьорість і оптимізм. В
особистому житті вам доведеться обира�
ти. Остаточне рішення даватиметься не�
легко. 
СКОРПІОН
Суперечливий день. Його перша полови�
на. Не робіть ніяких капіталовкладень, ве�
ликих покупок. Друга половина дня може
виявитися досить спокійною. Вечір прис�
вятіть відпочинку. Слідкуйте за тим, щоб
не образити кохану людину зовнішньою
холодністю.
СТРІЛЕЦЬ
Замість відпочинку цілий день доведеть�
ся займатися обтяжливими обов'язками.
Будь�яка дрібна сварка може перерости
у великий скандал, а необережні слова
можуть мати значні наслідки. Тож спро�
буйте зберігати спокій та рівновагу. 
КОЗЕРІГ
Активний, творчий день, який пройде до�
сить напружено. Спробуйте поводитися
більш стримано � не захоплюйтеся при�
вабливими пропозиціями, уникайте ви�
падкових знайомств, не ризикуйте. Нес�
подівана звістка може змусити вас пе�
реглянути намічені плани.
ВОДОЛІЙ
День сприятливий для відкриттів, само�
реалізації. Будь�яке починання, навіть са�
ме ризиковане, згодом принесе гарний
прибуток. Особисті стосунки порадують
вас своєю відвертістю та теплотою.
Зростає ваша особиста чарівність, шарм.
У цей день ви можете зустрітися зі своїми
старими знайомими.
РИБИ
Дотримуйтеся у всьому міри. Багатьох
Риб насторожить благополуччя. Не бе�
ріться за те, що не можете зробити швид�
ко і якісно. Ні в якому разі не робіть в цей
період жодних капіталовкладень.  Неве�
ликий перепочинок піде вам на користь.
Зверніть сьогодні увагу на своє здоров'я,
займіться спортом.

ГОРОСКОП
на 8 березня

Що? Де? Коли? ����#���		  		)�
		

08�09 березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

9 березня,
в день народження Великого Кобзаря, о 13 годині
відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу
Шевченку, що знаходиться біля міського будинку культури.

13 березня,
у приміщенні бібліотеки  (вул. Молодіжна, 77) в рамках

вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка пройде
захід "Світова велич Кобзаря".  Початок заходу о 13:00. 

Час Назва

12�00 "Роби ноги�2" (мультфільм)

13�40 "Пригоди  Тінтіна: Таємниця
Єдинорога" (мультфільм, пригоди)

15�30 "Спочатку любов, потім весілля"
(мелодрама, комедія)

17�00 "Пірати Карибського моря: На дивних
берегах" (фентезі)

19�20 "Крок  вперед"  (драма)

21�10 "Санктум" (трилер)

Час Назва

12�00 "Роби ноги�2" (мультфільм)

13�40 "Пригоди  Тінтіна: Таємниця
Єдинорога" (мультфільм, пригоди)

15�30 "Аліса в країні чудес" (фентезі)
17�20 "Аватар" (фантастика)
20�20 "Перший месник" (бойовик)

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

світКраса врятує АГНЕСА САМБОРСЬКА СТАЛА ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ
ФОТОКОНКУРСУ "ПОРТРЕТ БОЯРЧАНКИ"

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ШИНЫ

для грузовых и легковых
автомобилей 

с доставкой на дом.

Тел.: 097 998 74 35 

063 703 16 13

099 301 89 60

Весна зустріла нас досить
мінливою погодою. Та як обі�
цяють синоптики, зима ще
нагадає нам про себе.  Дру�
гий тиждень  весни за всіма
характеристиками обіцяє бу�
ти ще досить зимним. З 5 бе�
резня стовпчики термомет�
рів опустяться до � 1 вдень та
до � 8 вночі. Короткочасні
опади очікуються 6�7 березня . 

Не порадує весняною погодою навіть 8 березня. В цей день стовпчик тер�
мометра знизиться до � 2. У святковий день опадів не передбачають. А от з
9 березня температура буде підвищуватися з кожним днем. Вже 10 берез�
ня  синоптики обіцяють + 4 вдень, а 11 березня повітря має прогрітися до
+ 6.
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7 березня виповнюється п'ять
років Марійці Єдаковій!

Ми вітаємо нашу зірочку з цим
першим ювілеєм та бажаємо
їй, аби всі її найзаповітніші мрії
здійснилися, а життя було
яскравим та веселим. Нехай
країна дитинства буде щедрою
до тебе на незабутні враження.  

Щоб ти завжди була щаслива.
Добро пізнала у житті,
Щоб усміхалися до тебе
Із неба зорі золоті.

З любов'ю, рідні 

ВІТАЄМО!

17 березня купуємо 

волосся
чим довше, тим дорожче

Тел.: (044)599!64!58, (099)290!03!40
Адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 26 
Перукарня. Будинок побуту, 2 поверх 


