
З 3 по 10 березня в Каїрі

(Єгипет) проходив Інтер�

континентальний кубок

світу. Із шести команд�

учасниць (з Китаю, Бра�

зилії, Росії, Словенії, Ве�

ликобританії та України)

параолімпійська збірна

України зайняла ІІ місце.

Як з'ясувалося, до

складу параолімпійської

збірної України з сидячо�

го волейболу входять

дівчата із Запоріжжя,

Дніпропетровська, Киє�

ва та... Боярки! Тож не

дивно, що гостею нашо�

го сьогоднішнього номе�

ра стала боярчанка �

срібна призерка Інтер�

континентального кубку

світу � Ольга Шатило.
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день народ�

ження Тара�

са Шевченка

в Україні � не

тільки вша�

нування поета, художника, пророка, а й гуртування

українців, прогресивної громадськості довкола йо�

го ідей непоборного прагнення свободи, братства,

справедливості. 

ОСЕРЕДДЯ
СЛАВНИХ ШЕВЧЕНКОВИХ

ТРАДИЦІЙ У БОЯРЦІ

9 БЕРЕЗНЯ
в і д б у л а с я

робоча зус�

тріч голови

ГО "Боярча�

ни", депутата Боярської міської ради Юрія Єдакова та

голови асоціації багатодітних сімей "Велика сім'я" Сер�

гія Чуткого.

В процесі роботи було укладено договір про співпрацю

та намічено плани щодо  спільної роботи. Що ж стало

причиною появи такого тандему двох громадських ор�

ганізацій?

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБ'ЄДНАЛИ СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ 

10 стор.4 стор.

7 БЕРЕЗНЯ
фінальні зус�

трічі на пер�

шість Боярки

з футзалу від�

булися у спортивній залі Києво�Святошинської ра�

йонної класичної гімназії.

Організаторами змагань виступили Боярська міська

рада спільно з Боярською міською ДЮСШ. Допома�

гав в організації турніру депутат Києво�Святошин�

ської районної ради Сергій Гаврилюк.

ВІДБУЛАСЯ ПЕРШІСТЬ З
ФУТЗАЛУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ

4 стор.

17 БЕРЕЗНЯ

ПРАВНУК М. ЛИСЕНКА СТАВ
УЧАСНИКОМ ВІДКРИТТЯ
МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ 

ВЕЛИКОМУ КОМПОЗИТОРУ 

Новини

Важливо

ДОДАТКОВО
ПЛАТИМО 

ЗА ЕКЗОТИЧНІСТЬ

ГОТУЄМО СПИСКИ
ВИБОРЦІВ 
ІЗ ВЕСНИ

2 стор.

КУРС НА

МОДЕРНІЗАЦІЮ ТА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
3 стор. 11 стор.

16 березня на території меморіального

історико�літературного комплексу Бояр�

ського краєзнавчого музею  відбувся

урочистий мітинг із нагоди встановлення

меморіальної дошки видатному україн�

ському композиторові, фундаторові на�

ціональної класичної музики, етнографу�

фольклористу та громадському діячеві

Миколі Віталійовичу Лисенку.

Незабаром управління має знову

переїхати на вулицю Янтарну, у місті

Києві. Нагадаємо, що до 2008 року саме

за цією адресою й працював відділ

земельних ресурсів. 

Нині ж структурний підрозділ Держком�

зему знаходиться в Києві, на вулиці

Сєрпова. 

Інф. "Боярка�інформ"

Роботи з прибирання та саночис�
тки території будуть проведені і в на�
шому місті. Як зазначив під час апа�
ратної наради міський голова Боярки
Тарас Добрівський, питання благоус�
трою міста має стати спільною спра�
вою всіх боярчан. 

� До цього процесу мають долучи�
тися працівників усіх закладів, уста�
нов, організацій, підприємств міста,

кожен його житель. Цього року в на�
шій країні відбудеться чемпіонат із
футболу "Євро�2012", тож сподіваю�
ся, що це стане гідним стимулом нам
усім зробити нашу Боярку ошатні�
шою та чистішою. Сподіваюся, що
благоустрій міста стане справою
кожного з нас, � наголосив Тарас
Григорович. 

Інф. "Боярка�інформ"

4 стор.

4 стор.

  

  

  

  
ЧЕМПІОНСЬКЕ СРІБЛО 

БОЯРЧАНКИ ОЛЬГИ ШАТИЛО

"БЛАГОУСТРІЙ МІСТА # 
ЦЕ СПІЛЬНА СПРАВА" Урочистості з нагоди ювілею відбудуться у

квітні. У рамках святкування планується
проведення ряду заходів, зокрема, мистецьких
виставок, концертів, творчих зустрічей. Про них
ми додатково інформуватимемо наших читачів
на шпальтах "БІ". 

КИЄВО#СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН 

ГОТУЄТЬСЯ ДО СВОГО 75#РІЧЧЯ

У зв'язку з рішенням Всеукраїнської та облас�
ної організацій інвалідів війни, Збройних Сил та
учасників бойових дій організація, що об'єднує
осіб зі згаданим статусом, змінила свою назву.

Про це повідомив голова ветеранської органі�
зації Боярки Володимир Нурищенко.

� Тож відтепер наша організація називається
так: "Боярська міська організація інвалідів вій�
ни, Збройних Сил та учасників бойових дій", �
зазначив Володимир Андрійович. І принагідно
запросив учасників бойових дій за бажанням
вступати до організації.

Інф. "Боярка�інформ"

ВЕТЕРАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЄ НОВУ НАЗВУ

РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖКОМЗЕМУ ЗМІНИТЬ

СВОЮ ПРОПИСКУ

У районі з 12 березня стартував двомісячник благоустрою, у рам�

ках якого в усіх населених пунктах мають відбутися заходи з очис�

тки території. Про це головою Києво�Святошинської райдержадмі�

ністрації Олександром Зайцем було видано відповідне розпоряд�

ження. 
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� На жаль, про це згаду�
ють здебільшого напере�
додні або в день виборів.
Однак незважаючи на те, що
органом реєстрації прово�
диться значна робота щодо
оновлення та наповнення
бази (так з початку роботи
нашого відділу у 2008 році
реєстр виборців району
збільшився приблизно на 19
тис. осіб і нараховує зараз
138 тис. виборців), без
участі в цьому процесі са�
мих громадян складно гово�

рити про максимально якіс�
ні списки, � коментує ситуа�
цію Лілія Щербакова. �  За�
раз ми щомісячно  оновлює�
мо реєстр головним чином
завдяки інформації, яку на�
дають паспортний стіл,
РАЦС та військові частини,
яких на в нашому районі чо�
тири. Утім, зрозуміло, що
виключно на основі цих да�
них сформувати макси�
мально повну та точну базу
неможливо. 

Тому хотіла б закликати
жителів району, і зокрема

боярчан, не відкладати на
потім, а вже сьогодні завіта�
ти до нашого відділу та пе�
ревірити свої дані в реєстрі
виборців. Ми знаходимося
за адресою: м. Київ, прос�
пект Перемоги, 126, каб.
№ 22 (третій поверх). Відділ
працює з 8.30 до 17 години.
При собі необхідно мати ли�
ше паспорт. У разі ж вияв�
лення певних неточностей,
та людина, яка до нас звер�
нулася, повинна написати
відповідну заяву. Це стане
підставою для внесення
змін до реєстру.   

Зараз у нашому відділі
працює три людини. За кож�
ним із працівників закріпле�
ні окремі населені пункти
району. Утім, кількість пра�
цівників відділу буде зрос�
тати, адже попереду вибори
до Верховної Ради. 

Розмовляла 
Анастасія Береговенко,

фото Анатолія Кухарського

Як зазначають працівники пожежної час�
тини, щоб попередити займання потрібно
дотримуватись елементарних порад, які
можна прочитати у будь�якому підручнику з
основ безпеки життєдіяльності. Зокрема:  

� перевіряйте якомога частіше стан елек�
троприладів та електропроводки у вашій
квартирі;

� будьте обережні при користуванні газо�
вими приладами та побутовою хімією;

� не перевантажуйте мережу, підключаючи

велику кількість електроприладів до однієї
розетки;

� не встановлюйте в житловому будинку
печі кустарного виробництва та металеві пе�
чі, які не відповідають вимогам пожежної
безпеки;

� попереджайте дітей про небезпечність
ігор із сірниками. Залишаючи їх одних у квар�
тирі, ховайте сірники в недоступне місце. 

Інф. “Боярка�інформ”

На 60%зменшилася
кількість ДТП

із загиблими на дорогах, які обслу�
говує відділення ДАІ Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС України у
Київській області. На позитивних
тенденціях не позначився навіть
той факт, що декілька місяців тому
майже на 40 % скоротився кількіс�
ний склад працівників відділення.

Із початку року у  Боярці стався

не один прикрий випадок пожеж в

приватних помешканнях. Їх наслідки

призвели до збитків, підірвали здо�

ров'я або й більше, � забрали життя

мешканців міста. Недбалість, неу�

важність та безпечність � головні при�

чини більшості займань. 

28 жовтня 2012
року мають відбутися
парламентські вибори.
З огляду на це, питання
поновлення та коригу�
вання списків виборців
вже зараз набуває
особливої актуальнос�
ті. Як розповіла нашій
газеті начальник відді�
лу ведення Державно�
го реєстру виборців
Києво�Святошинської
райдержадміністрації
Лілія Щербакова, поки
активність громадян
щодо уточнення своїх
даних в списках вибор�
ців дуже низька. 

номера Цифра 

пишуть?Про що 

З 1 травня 2012 на 100 гривень
підвищать пенсії громадянам, які
вийшли на заслужений
відпочинок до 2008 року. Зараз у
більшості з них пенсія близька до

мінімальної. Також Президент
дав розпорядження підвищити
пенсії військовослужбовцям на
165 гривень з 1 червня, підвищи�
ти доплати до пенсій учасникам
війни на 30�40 % (з 1 травня),
збільшити виплати шахтарям�ін�
валідам (на 500 грн з 1 травня),
дітям із малозабезпечених сімей
(на 260 грн з 1 червня) та збіль�
шити соціальне забезпечення
членам сімей інвалідів війни (на
119 грн з 1 травня). 

Під час святкових вихідних з на�

годи Міжнародного жіночого дня

в  клубі інвалідів "Ікар"  була про�

ведена благодійна акція, що ста�

ла досить знаковою для всіх учас�

ників заходу. 9 березня дві ма�

сажні накидки та два ручних ма�

сажери були передані до клубу

"Ікар". Представники магазину

"Острівець здоров'я", які власне

й зробили для людей з обмеже�

ними фізичними можливостями такий пода�

рунок, зізналися, що такі акції вони намага�

ються проводити якомога частіше. Вони од�

разу провели інструктаж щодо користування

продукцією та привітали всіх жінок зі святом. 

� Ми звернулися до магазину "Острівець здо�
ров'я" за консультацією, адже хотіли обрати ма�
сажер  для членів клубу, для багатьох з  яких цей
пристрій є справді вкрай необхідним, � розпові�
дає очільниця клубу Галина Сигізмундівна Ореві�

на. � Але коли в магазині дізналися, яку  організа�
цію ми представляємо,  відразу запропонували
зробити нам такий потрібний подарунок. 

На всіх учасників заходу також  чекали імпрові�
зований концерт і святковий стіл. До речі, того ж
дня всі подарунки перевірили у використанні. Тож
не дивно, що після заходу у всіх його учасників за�
лишився  піднесений настрій, який насамперед
створив прояв чуйності до проблем ближнього.  

Олександра Дзиґа 
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Верховна Рада
схвалила закон про
єдиний номер вик�
лику екстреної  до�
помоги "112". За�
телефонувавши за
цим номером МНС,
можна буде викли�
кати швидку допо�
могу, міліцію або
пожежних. Після
прийому виклику оператор вве�
де дані про місце та обставини
пригоди до комп'ютера, потім
Система оперативно�диспетчер�

ського управління
розрахує скільки
авто швидкої або
пожежних повин�
ні виїхати. Номер
швидше за все
запрацює вже у
квітні, але лише в
чотирьох містах,
які беруть участь
у Євро�2012. По

всій країні номер запрацює в
2015 році.  На цей проект  США
виділили грант у сумі $700 тисяч.

�	 112 �������� � ������

Верховна Рада затвердила но�
вий Митний кодекс, який спро�
щує процедуру ввезення това�
рів. Головний плюс нових правил
� українці зможуть ввозити без
урахування мита товарів на суму
500 євро (зараз на 200). Товари,
ціна яких перевищуватиме цю
суму, будуть  обкладатися ми�
том в розмірі 10% їхньої вартос�
ті. Тож якщо ви ввозите два ноут�
буки по 500 євро кожний, то пер�

ший ви ввозите вільно, а за дру�
гий маєте заплатити 50 євро.

"Газета Київська"  
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На початку лютого по вулиці Шевченка полум'я
охопило двоповерхову будівлю, знищило внутріш�
нє покриття стін та стелі. Та пожежна бригада при�
була вчасно, і вже за годину полум'я було  нейтра�
лізоване. Одразу було виявлено і місце пожежі �
перший поверх будівлі, де господар розташував
приватну… лазню. Самого ж господаря було сер�
йозно травмовано та госпіталізовано з опіками
1�2 ступеня. 

Нещодавно до диспетчерської пожежної
частини надійшов дзвінок. Жителі вулиці Шев�
ченка помітили, що в будинку навпроти зайня�
лася пожежа. За лічені хвилини рятувальники
вже були на місці. Як зазначено в звіті,"явних
ознак пожежі помітно не було", але після про�
никнення в будівлю стало зрозуміло, що вогонь
вже пошкодив стіни. Рятувальникам вдалося
досить швидко приборкати  полум'я, яке пов�
ністю знищило дах. Проте у будинку було вияв�
лено труп чоловіка. Причини пожежі встанов�
люються експертною комісією. 

ОГОЛОШЕННЯ 

25 САМОСТІЙНА 
ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА

ЧАСТИНА
(м. Вишневе) 

приймає на службу 
до органів МНС України
чоловіків віком до 35 років,

які пройшли строкову
службу в Збройних Силах

України на посади 

пожежного 
та водія.

Із питань прийому на служ�
бу звертатися за адресою: 
м. Вишневе, вул. Київська,
2а, пожежна частина №25.

Тел.: 239 09 34, 
050 980 28 35

пильними Будьте 
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На часі

Благодійництво



За інформацією, наданою КП
"Боярка�Водоканал", нині 40 %
вартості тарифів на воду станов�
лять витрати на водопостачання
та водовідведення. Застаріле
енергоємне обладнання та пос�
тійні підвищення цін на електро�
енергію є викликами сьогоден�
ня, які змушують впритул підійти
до вирішення нагальної пробле�
ми. 

Цього року саме її вирішенню
влада міста планує приділили
основну увагу. Нині відбу�
вається пошук джерел фіна�
нсування для  проведення мо�
дернізації системи водопоста�
чання. Певні кошти будуть нап�
равлені на реконструкцію очис�
них споруд.

� Насправді питання ефектив�
ності роботи очисних споруд
завжди було актуальним. Екс�
плуатаційні видатки є головною
частиною плати за водовідве�
дення, що основним тягарем ля�
гає на населення і промислові
підприємства, � розповідає на�
чальник КП "Боярка�Водоканал"
Володимир Павлусь. � За часів
Радянського Союзу існувала

тенденція вирішувати будь�які
проблеми, пов'язані із ефек�
тивністю роботи очисних спо�
руд, шляхом будівництва но�

вих та розширення існуючих. У
сучасних умовах це досить
складний шлях. Набагато до�
цільнішою є модернізація. Са�
ме їй надаємо перевагу й ми.
Тож цього року плануємо зосе�
редити зусилля на впро�
вадженні енергозберігаючих
технологій. 

Та крім модернізації очисних
споруд, у планах на цей рік пе�
редбачено проведення реконс�
трукції КНС�6 в парку ім. Т. Шев�
ченка, до якої буде підключений
колектор, збудований торік. Це
дозволить мешканцям історич�
ної частини міста підключитися
до централізованої системи ка�
налізування. 

� Ми також плануємо прове�
дення модернізації, диспетче�
ризації та автоматизації техно�
логічних процесів водопоста�
чання, � зазначає Володимир
Павлусь. � Реалізація цього про�
екту дозволить зекономити
значні кошти на утримання
об'єктів нашого господарства та
скоротити чисельність осіб, які
зараз їх обслуговують. У намірах
виведення з експлуатації потуж�
них двигунів водонасосних стан�

цій, які є досить
енергоємними, та
заміна їх на сучас�
ні енергозберіга�
ючі агрегати. Зро�
зуміло, у перспек�
тиві ми отримає�
мо значну еконо�
мію витрат на оп�
лату електрое�
нергії, а отже,
зменшаться й ви�
датки самого під�
приємства. У разі
в п р о в а д ж е н н я
згаданих заходів
це дозволить пев�
ний час не підви�
щувати тарифи

для населення. Впевнений, що
єдино вірний шлях у розв'язан�
ні існуючих проблем � впровад�
ження енергозберігаючих тех�
нологій, � коментує ситуацію
директор КП "Боярка�Водока�
нал". 

Першим етапом на шляху реа�
лізації окреслених вище проектів
є розроблення необхідної  доку�
ментації. Власне, над цим зараз і
працюють представники кому�
нального підприємства спільно з
міською владою. Це питання
перебуває на постійному кон�
тролі міського голови Тараса
Добрівського .

Окрім економічної складової
питання, не менш актуальним є й
інший аспект � якість води та
безперебійне її постачання. Ці
проблеми також будуть вирі�
шуватися. Так, планується будів�
ництво двох артезіанських свер�
дловин, глибиною 140�150 мет�
рів. 

Сподіваємося, що  ці проекти
будуть реалізовані у недалекому
майбутньому, що дозволить ко�
мунальному підприємству "Бо�
ярка�Водоканал"  вийти на но�
вий рівень роботи.

Анастасія Береговенко,

фото Ольги Новак 
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Захід відкрив та вів заступник міського голови Микола Дави�
денко, який передав колегам�комунальникам найщиріші приві�
тання від міського голови. Тож від імені Тараса Добрівського, йо�
го заступник привітав усіх присутніх та вручив кращим працівни�
ка сфери житлово�комунального господарства грамоти і подяки
міського голови та нагороди від  Київської облдержадміністра�
ції. 

Директор КП "Боярка�Водоканал" Володимир Павлусь, звер�
таючись до колег, зауважив, що робота комунальників � надзви�
чайно важлива, оскільки від якісного її виконання залежить рі�
вень життя суспільства. І повідомив, що цього року має розпоча�
тися довгоочікувана реконструкція системи водопостачання
міста, що свідчить про значну увагу органів влади до проблем
комунальників та прагнення покращити соціальні стандарти
життя в місті. Приємним моментом стало вручення грамот і по�
дяк кращим працівникам підприємства.

Таку  місію виконав і в. о. начальника Боярського головного
виробничого управління ЖКГ Віталій Мурдій, котрий також при�
єднався до привітань з професійним святом, що вже лунали з
вуcт його колег, та вручив грамоти й подяки кращим.

З музичним подарунком до присутніх звернулися вихованці
Центру творчості молоді "Оберіг", котрі подарували комуналь�
никам гарні пісні й танці, а також добрий святковий настрій. 

Світлана Кудрик 
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Саме ці слова стали лейтмотивом уро�
чистостей з нагоди професійного свята пра�
цівників житлово�комунального господарс�
тва та побутового обслуговування населен�
ня, що відбулися 16 березня в актовій залі
Києво�Святошинської районної класичної
гімназії.

Ще кілька років тому

питання безперебійного та

якісного водопостачання бу�

ло одним із найактуальніших

для жителів Боярки. За цей

час ситуація значно зміни�

лася. Систематичні відклю�

чення води вже залишилися

в минулому. Утім, питання

налагодження максимально

ефективної роботи водонос�

ної системи досі залишаєть�

ся відкритим. Застаріле ус�

таткування давно вимагає

модернізації технологічних

процесів водопостачання та

водовідведення. Адже знач�

ною мірою саме від цього

залежать тарифи та якість

води. 

Комунальників щиро приві�
тали народний депутат України,
ректор Національного універси�
тету ДПС України Петро Мель�
ник, заступник голови Києво�
Святошинської райдержадмі�
ністрації Микола Ляшенко,
представники влади Ірпеня. 

"Саме ви піклуєтеся про на�
лежний вигляд наших населе�
них пунктів, саме від вашої пра�
ці залежить чистота і краса на�
шої України, нашого краю. Ва�
ша праця є важливою для кож�
ного. Щиро дякую вам за вашу
роботу, направлену на розбудо�

ву рідного краю", � так вітав ко�
мунальників Петро Володими�
рович. 

Народний депутат віншував
винуватців заходу не лише сло�
весно, а й подяками. 

Інф. "Боярка�інформ"
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Напередодні профе�

сійного свята працівників
житлово�комунального
господарства та побуто�
вого обслуговування на�
селення Києво�Свято�
шинського району та Ір�
пінського регіону приві�
тали у стінах Національ�
ного університету дер�
жавної податкової служ�
би України. Урочисте
святкування відбулося за
участі кращих представ�
ників галузі, і зокрема
працівників комунальних
підприємств Боярки. 

Цими днями свій день народ�
ження святкує депутат Бояр�
ської міської ради багатьох
скликань, мудра, порядна та
чуйна   людина Олександр Воло�
димирович Боднюк. 

Ця цілеспрямована та сус�
пільно активна особистість
присвятила значну час�
тину свого життя місту,
в якому живе та успіш�
но пра�
цює �
Боярці. 

В одно�
му зі
с в о ї х
публічних
виступів він
з а з н а ч и в :
"Моє кредо � жи�
ти серед людей,
працювати з людьми і для людей". І ці слова Олександр
Володимирович неодноразово підтверджував добрими
справами, активно займаючись благодійницькою діяль�
ністю �  надаючи підтримку боярчанам, які опинилися в
складних життєвих ситуаціях, покращуючи благоустрій
міста, створюючи робочі місця. 

Ми приєднуємося до всіх привітань, які лунають цими
днями на адресу ювіляра. 

Та зичимо йому нових досягнень, безхмарного майбут�
нього, щасливої долі й довголіття. 

Нехай здійсняться усі ваші мрії та задуми, а життя на�
повнюють щастя, любов та радість.

ГО “Наше місто”

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
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Взагалі у змаганнях взяли
участь команди з шести нав�
чальних закладів міста: Бояр�
ських ЗОШ № 1, № 3, № 4, № 5,
гімназії та міської ДЮСШ.

У віковій категорії грав�
ців1998�1999 років народження
перемогла команда РКГ. Дру�
гою стала збірна ДЮСШ і по�
чесну "бронзу" вибороли юні
футзалісти Боярської ЗОШ № 5.

У віковій категорії 2000�2001
р.н. призові місця розподілили�
ся таким чином. Перемогла ко�
манда Боярської ЗОШ № 5, а
друге і третє місця посіли відпо�
відно команди гімназії та Бояр�
ської ЗОШ № 1.

В обох номінаціях було обра�
но гравців, котрі проявили себе
найліпше. Так, кращим гравцем
став Олександр Яценко (РКГ),
кращим воротарем було визна�
но Євгена Фурсова (ЗОШ № 3) і
кращим бомбардиром � Іллю

Талана (ЗОШ № 5).
Нагородження переможців

провів директор Боярської
міської ДЮСШ Сергій Пасько.
Переможці отримали медалі, ін�
дивідуальні призи, а командам�
переможцям було вручено м'ячі
та футбольні манішки.

За словами Сергія Петровича,
нині у ДЮСШ працюють секції
футболу, боксу та велоспорту.
Вже в квітні на юних футболістів
міста чекає іще одне випробу�
вання � участь у районній пер�
шості "Шкіряний м'яч". На цих
змаганнях наше місто представ�
лятимуть гравці 1998�1999 р. н. �
збірна команда ЗОШ №   5, а у
віковій категорії 2000�2001 �
збірна районної класичної гім�
назії. Переможець цього турніру
захищатиме честь району на об�
ласному етапі "Шкіряного
м'яча".  

Тетяна Зубкова,

фото автора

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

Розповідає Юрій Єдаков:
� Сім'я � це зерно, з якого про�

ростає держава. Сім'я багатодіт�
на � це особливий світ, який живе
за одвічними законами христи�
янської моралі. Сам я � батько і
дід, люблю дітей і поважаю Матір.
Неодноразово відгукувався на
прохання про допомогу, наприк�
лад організовував концерт для
дітей�інвалідів силами вихован�
ців музичної школи. Тому в мене і
виникло бажання допомогти ор�
ганізації багатодітних сімей. Але
я не бізнесмен, а працівник тор�
гівлі, який категорично проти як
разових акцій, так і відносин за
схемою "я прийшов � дай мені!".
Багатодітні родини заслуговують
на те, щоб бути не в ролі прохачів,
а в ролі тих, хто заслуговує на від�
дачу суспільства, як цілком зас�
луженої нагороди за їхню нелегку
працю по народженню і вихован�
ню наступного покоління україн�
ців, боярчан. 

� Саме такий підхід, � продов�
жує Сергій Чуткий, � при якому
ми виступаємо не прохачами, а
партнерами, дав поштовх для
визначення  можливих варіантів
такої співпраці та дозволив обго�
ворити заходи, які ми можемо
спільно провести.

� І що ж заплановано?
� Наприклад, святкування Дня

матері, поїздка дітей з багатодіт�
них родин до театру ("В автолюк�

сівському шикарному автобусі!" �
уточнює Юрій Єдаков), підготов�
ка до 1 вересня... Можливо, на�
віть соціальний магазин для ба�
гатодітних родин...

Заплановано чимало. Тож нам
залишається лише побажати ус�
піхів учасникам цього спільного
проекту в здійсненні всього за�
планованого. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора 
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Ця подія була
приурочена до 170�ї
річниці від дня на�
родження Миколи
Лисенка, чиє ім'я
пов'язане з нашою
рідною Бояркою.

В урочистостях
взяли участь Бояр�
ський міський голо�
ва Тарас Добрів�
ський, його заступ�
ник Валерій Дубо�
вецький, заступник
голови Києво�Свя�
тошинської рай�
держадміністрації
Анатолій Іскорос�
тенський,   дирек�
тор Боярського
краєзнавчого му�
зею Любов Крав�
ченко, українські
композитори. Учасником знаменної події також став заслужений ар�
тист України, художній керівник Державного академічного естрад�
но�симфонічного оркестру ім. М. Лисенка, правнук великого компо�
зитора Микола Віталійович Лисенко. 

Детальніше про цю подію читайте в наступному номері.   

Інф. "Боярка�інформ"
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Певною мірою ця зустріч була
символічною. Адже відбулася
вона в приміщенні боярської
ДЮСШ під час чергових ігор
відкритого чемпіонату Києво�
Святошинського району з во�
лейболу.

Знайомимося. Розмову весь
час переривають овації вболі�
вальників, які гаряче підтриму�
ють свої команди. Та це зовсім
не заважає, а навпаки � спрямо�
вує розмову у відповідне русло.

� Саме такої дружньої під�
тримки, саме цього шаленства
на трибунах особисто мені тро�
хи не вистачало в Каїрі, � роз�
мірковує моя співрозмовниця. �
Адже ця нагорода (на міцній до�
лоні Ольги зблискує важка ме�
даль) � моє перше “срібло”:
свідчення моєї першої серйоз�
ної перемоги. Звісно, ми під�
тримували одна одну, але під
час гри на це просто не виста�
чає часу, а після... просто хо�
четься відпочити.

� А що запам'яталося най�

більше? 

� Звісно ж � фінал і перемога!
Тому найяскравіші спогади
пов'язані з моментом нагород�
ження. Мабуть, до такої ясної
весняної днини (Ольга кокетли�
во мружить око на яскравий со�
нячний промінь, який раптом
вривається до зали і пустотли�
вим сонячним зайчиком почи�
нає вигравати на медалі) золото
пасувало б більше... Але срібло
на змаганнях такого рівня, по�
годьтеся, теж досить непогано.

Тим більше, що зов�
сім скоро ми вирушаємо

на Параолімпіаду (з нас вже
навіть мірки зняли для пошит�
тя форми!), тож будемо споді�
ватися, що звідти ми таки при�
веземо чемпіонське золото. 

� Кому завдячуєте своєю

перемогою?

� Ви знаєте, цілій групі лю�
дей, � жвавішає моя співроз�
мовниця. � По�перше, прези�
дентові клубу "Ікар" Галині
Оревіній, яка минулого року
запросила мене взяти участь в
авторалі "Каштани Київщини �
2011". Там мене "помітила"
начальник обласного інвас�
порту Марія  Вінніченко, яка й
запропонувала приєднатися
до них і займатися спортом,
так би мовити, на професійно�
му рівні. А коли я до них прий�
шла, питання моєї спортивної
спеціалізації вирішилося само
собою, так як до аварії, ще зі
школи, я займалася класичним
волейболом. Зараз в Київській
області тренуюся у заступника
начальника обласного інвас�
порту Олександра Каурайнена.
А тренери збірної � Віктор  Ти�
мошенко та Ярослав Неміняйло.
Тож кожному з них я особисто
хочу подякувати за їхню віру в
мене, без якої, мабуть, не було
б ані нового для мене життя, ані
цієї медалі, ані нових мрій, які, я
переконана, обов'язково здій�
сняться.

� А як Вам Каїр? Сподобав�

ся?

� Та ми його просто не бачи�
ли.

� Як так?

� Там зараз ведуться бойові дії.
Відтак весь Єгипет для нас обме�
жився лише двома "об'єктами" �

готелем та спорткомплексом.
Всюди нас супроводжувала озб�
роєна "до зубів" охорона... Наго�
родження відбулося о 21.00. А
вже в 23.30 � виліт з Каїру. З по�
легкістю зітхнули лише коли при�
летіли до Стамбула: "Нарешті на
мирній землі!"... Під час нагород�
ження пізнаєш смак перемоги, а
в такі моменти починаєш розумі�
ти цінність звичайних буденних
речей…

� Що б ви хотіли побажати

читачам нашої газети і тим

своїм землякам, чиї найваж�

ливіші нагороди ще попере�

ду?

� Лише двох важливих речей,
без яких нічого не буде: міцного
здоров'я та оптимізму. Опти�
мізм завжди повинен бути з на�
ми. Тож за будь�яких обставин
не вішайте носа!

Розмову вів 

Радислав Кокодзей

���������� ����� �����	���
�����

	����

Знай нашихМіські  новини

Ініціатива

О. Шатило: “Головне з оптимізмом
дивитися у майбутнє”

1 стор.



ССССппппоооорррртттт ¡ÓˇÍ‡
������������������������

20  березня 2012 року 5555

А чи часто замислюються фут�
больні вболівальники, з яких
гравців зазвичай формуються
національні збірні країни та еліт�
ні клуби. В українському футболі
це гравці перш за все прем'єр�
ліги та її елітарної частини � не�
багатьох клубів, які мають най�
вищі досягнення. Всі вони фор�
муються з професіоналів фут�
больної справи. А для досягнен�
ня вершини у ній потрібно не
тільки мати здібності та нахили,
але й любити цю нелегку роботу.
І крім цього треба ще дуже бага�
то: необхідні умови, здібності,
обставини, вчителі, товариші,
однодумці, вдача, відсутність
травм та ще багато дечого,
наприклад, доля! 

І навіть все перераховане вище
не гарантує успіху! Необхідні й
уміння спілкуватися із товариша�
ми по команді, тренерами та суд�
дями, правильно обрані життєві
пріоритети та багато іншого.
Треба навіть прати та лагодити
спортивну форму! Збіг обставин
теж має велике значення.

Але відбіркові решета фут�
больної справи сконструйовані
таким чином, що майже всі мак�
симально здібні до неї особис�
тості рано чи пізно потраплять
під пильне око професійних се�

лекціонерів, які й поведуть їх, ще
хлопчиків, дорогами футбольно�
го життя. І тоді вже багато зале�
жатиме від потенціалу особис�
тості, стану здоров'я, способу
життя, корисних звичок, товари�
шів, друзів і навіть кумирів. 

Та футбол � це командна гра.
Тому у гравця елітного клубу по�
винна бути вроджена потреба в
особисто�командному русі, в ра�
дості від нього та психологічна
потреба перемагати. А в елітних
клубах � це навіть жити для пере�
мог і тільки для них! 

Так от, якщо мислити гіпербо�
лічно та алегорично, то націо�
нальні збірна � це найяскравіша
вершина всього футбольного
життя країни і не лише її, адже
найкращі гравці, як правило,
розкуповуються елітними фут�

больними клубами світу. Вони,
так звані "гранди" та "бренди",
буквально нашпиговані найдо�
рожчими футболістами зі всього
світу. Згадайте хоча б основного
гравця збірної України Анатолія
Тимощука, який грає в мюнхен�
ській "Баварії". 

Щоб виразніше уявити про яку
любов йдеться стосовно профе�
сійного ставлення до свого пок�
ликання, звернемося до розмови
з наймолодшим боярським про�
фесійним футболістом, неодно�
разовим чемпіоном юнацького
футболу СРСР, пізніше професій�
ного гравця таких відомих клубів
першості України як Одеський
"СКА", Вінницька "Нива", а нині
футбольного педагога, тренера
дитячо�юнацької школи ФК "Ди�
намо" (Київ) Олега Михайловича

Хвої. На моє запитання про фут�
больне дитинство він відповів:
"Наскільки пам'ятаю себе, з
трьох років моїм найкращим та
найвідданішим другом дитинс�
тва був мій м'яч! Я з ним не лише
грався, але й спав та обідав. Діло
доходило до того, що й на поба�
ченні з дівчиною я завжди був з
м'ячем. Він весь час лежав на мо�
єму багажнику".

Хочу нагадати читачеві, що ли�
ше серйозна травма коліна зава�
дила нашому герою зайняти міс�
це гравця більш відомих клубів та
не завадила його життєвому пок�
ликанню � служити професійно
футболу! 

Батько спортсмена � Михайло
Несторович � видатний бояр�
ський легкоатлет і неабиякий лю�
битель футболу, сказав мені:
"Ой, не кажіть про його (Олега)

футбольні зазіхання та примхи в
дитинстві. Бувало забудемо його
футбольний м'яч при ранковій
"гарячці" по дорозі до дитячого
садка � він як упреться "далі в са�
док без м'яча не піду" і все на
цьому. Попри ранкову "гарячку",
доводилося повертатися. Йому
необхідно було завжди бути ра�
зом із вірним другом � м'ячем". 

Отже, можна сміливо сказати,
що професійне становлення лю�
дини починається з її захоплення
якоюсь справою, від любові до
цієї справи. 

На завершення сьогоднішньої
розмови додамо, що напруга в
Лізі Чемпіонів та Кубку Європи,
як і в нашому внутрішньому чем�
піонаті зростає. Щоправда це не
стосується Ліонеля Мессі, який в
розкутій манері забив п'ять голів
в матчі Ліги Чемпіонів. 

������#��# ������ �����	���� �� �	$������� До початку фінальної

частини європейського фут�

больного чемпіонату, � справ�

жнього свята футбольних вбо�

лівальників, � залишається

трошки більше 80 діб. Зазви�

чай це період найвищого підго�

товчого напруження для грав�

ців національних збірних, вико�

нання та перевиконання індиві�

дуальних і клубних завдань та

задумів, турнірної й особистої

напруги. 

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, 

Україно!"
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 М/ф
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Православний ка�

лендар
07:15 Ера бізнесу
07:20 Країна on line
07:35 Хазяїн у домі
07:40 Глас народу
07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Світло
09:55 Токшоу "Легко бути

жінкою"
10:50 Погода
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:30 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:15 Оновлене місто
13:35 Х/ф "Викликаємо

вогонь на себе"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агро�

сектор
15:50 Погода
15:55 Х/ф "Ідіот"
17:55 221. Екстрений вик�

лик
18:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:25 Хокей. Чемпіонат

України. "Донбас 2"
(Донецьк) "Сокіл"
(Київ)

19:05 Діловий світ
19:55 Світ спорту
20:50 Плюсмінус
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Ад�

реналін"
22:55 Трійка, Кено, Макси�

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

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

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

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

ря Зайцевої" (1)
11:45 "Зніміть це негайно"
12:45 "Цілковите перевті�

лення"
13:35 "Шість кадрів"
13:55 Т/с "Пончик Люся" (1)
14:50 "Давай одружи�

мось"
15:45 "Міняю жінку�4"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:35 "Сімейні мелодра�

ми�2"
18:30 Т/с "Щоденник ліка�

ря Зайцевої" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "І прийде кохання"
22:40 ТСН
23:00 Т/с "Інтерни" (2)
00:00 Т/с "Одержимий" (2)

05:25 Т/с "По той бік вов�
ків"

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 "Особисті обста�

вини"
11:20 Т/с "Одного разу у

міліції"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським�2"

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

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

цях"
20:30 Т/с "Особисті обста�

вини"
22:35 Т/с "По гарячих слі�

дах"
00:40 Д/ф "Секретні тери�

торії"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресторан
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Усі жінки  відь�

ми" (1)
10:45 Т/с "Дєтка" (1)
11:40 Інтуїція
12:35 Одна за всіх
13:05 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:10 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Універ" (2)
18:30 БарДак
19:00 Одна за всіх
19:30 Т/с "Дєтка" (1)
20:30 Т/с "Універ" (2)
22:30 Щоденники Темно�

го�2
23:10 Т/с "Притулок" (2)
00:10 Т/с "Секс і місто" (2)

05:05 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Стоп10
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти"
12:35 Анекдоти поукраїн�

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

ськи
13:15 Т/с "Брат за брата"
15:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Брат за брата"
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф "Блекджек" (2)
01:00 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний
детектив"

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

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
10:30 "Куб"
11:35 Х/ф "Брудні танці"
13:50 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:45 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасен�

сів. Боротьба кон�
тинентів"

18:00 "ВікнаНовини"

18:10 "Неймовірна правда
про зірок"

19:10 Т/с "Черговий ян�
гол" (1)

20:10 "Зірковий ринг"
22:00 "ВікнаНовини"
22:40 "Зірковий ринг"
23:10 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:10 Т/с "Шина" (1)
05:45 Kids' Time
05:50 М/с "Умілець Мен�

ні" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб

Квадратні штанці" (1)
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Очевидець. Найшо�

куюче відео
09:55 Т/с "Світлофор" (1)
10:35 Т/с "Молодята" (1)
11:40 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
12:40 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
13:45 М/с "Аладін" (1)
14:20 М/с "Губка Боб

Квадратні штанці" (1)
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Полювання на
монстрів" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Нереальна істо�

рія" (1)
16:50 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Шурамури
22:50 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)

05:45 "Ранок на К1"

08:20 "Далекі родичі"
08:50 "Жіноча ліга"
09:20 "Халі Галі"
09:55 Т/с "Солдати"
14:05 "У пошуках пригод"
15:00 "Світ зірок"
16:00 Т/с "Сваха"
17:00 Т/с "Я лікую"
18:00 "Велика різниця"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Ще не вечір. Іно�

земці у Росії"
21:00 "Велика різниця"
22:00 Т/с "Я лікую"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"

05:55 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:45 "Друга смуга"
06:50 Х/ф "Товариш гене�

рал" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: полюван�

ня на вбивцю�8"
10:00 Т/с "Закон і поря�

док"
11:00 Т/с "CSI: ЛасВе�

гас  10"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Літєйний"
13:35 Т/с "Скарби мер�

твих"
15:35 Х/ф "Строгови" (1)
16:50 Х/ф "Син за бать�

ка" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Мільйони з повіт�
ря

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

20:30 Т/с "CSI: ЛасВе�
гас  10"

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

22:30 Т/с "Закон і поря�
док"

23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Акули�3: мега�

лодон" (2)

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

Продовження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Охоронець  2" (1)
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Токшоу "Нехай го�

ворять. Надія для
Віри"

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.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
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. Чет�

вертий сезон" (3)
00:30 Т/с "Слідчий комі�

тет" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1916 — Альберт Ейнштейн публікує свою
загальну теорію відносності

1956 — Туніс здобуває незалежність

2003 — Початок третьої війни в Іраку

НАРОДИЛИСЯ: 

1639 — Іван Мазепа, гетьман України
(1687 — 1709). Меценат

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 22220000

ПРО ФУТБОЛЬНІ ДИВА

А ось деякі із останніх соціально�футбольних новин: довгожитель
світового футболу, гравець італійської "Серії А" (це як наша прем'єр�
ліга) футболіст "Ювентуса" та збірної Італії Алессандро Дель П'єро
здійснив чудо � його голос вивів із коми 12�літню Джаду, після чого
вона одразу попросила у нього морозиво. 

***
Спромігся на чудо, але футбольне, і супер�снайпер "Барселони",

аргентинець Ліонель Мессі, який за 90 хвилин забив 5 м'ячів у ворота
німецького "Байера". Забив легко, наче граючись, команді, яка посі�
дає у турнірі Бундесліги п'яту позицію! 

***
Сталося чудо і з Харківським "Металістом". Мирон Маркевич, зно�

ву граючи виїзний варіант на легіонерській скрипці, здолав таку
грецьку футбольну вершину як "Олімпіакос" на його полі з рахунком
2:1, чим вивів несподівано майже для всіх свою команду до чвертьфі�
налу Ліги Європи. Єдину з українських команд! Приєднуємося і ми до
поздоровлень: Шановний "Металісте"! Й надалі тільки так тримати!
Спасибі за футбольне свято для всіх уболівальників!

Борис Дем'янчук
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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 М/ф
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Православний кален�

дар
07:15 Ера бізнесу
07:20 Країна on line
07:35 Хазяїн у домі
07:40 Глас народу
07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
09:55 Токшоу "Легко бути жін�

кою"
10:50 Погода
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 Наша пісня
13:10 Погода
13:25 Х/ф "Викликаємо во�

гонь на себе"
15:00 Новини (із сурдоперек�

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

тор
15:50 Погода
15:55 Оновлене місто
16:15 Х/ф "Осінь. Чертаново"
17:55 221. Екстрений вик�

лик
18:00 Новини (із сурдоперек�

ладом)
18:25 Хокей. Чемпіонат Украї�

ни. "Донбас�2" (До�
нецьк)  "Сокіл" (Київ)

19:05 Діловий світ
19:55 Світ спорту
20:50 Плюс�мінус

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Досвід
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

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

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

Зайцевої" (1)
11:45 "Зніміть це негайно"
12:45 "Цілковите перевтілен�

ня"
13:35 "Шість кадрів"
14:05 Т/с "Пончик Люся" (1)
14:55 "Давай одружимось"
15:50 "Міняю жінку�4"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:35 "Сімейні мелодрами�2"
18:30 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "Гроші"
22:15 "Пекельна кухня�2"
23:20 ТСН
23:40 Т/с "Інтерни" (2)
00:50 Т/с "Одержимий" (2)

05:30 Т/с "Виклик "
06:15 Д/ф "Особливий відділ.
Контррозвідка"
07:00 "Новини"
07:10 "З новим ранком"

07:30 "Спорт у "Подробицях"
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 "Особисті обстави�

ни"
11:20 Т/с "Одного разу у мілі�

ції"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським�2"

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

ства�10"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "Свати�4" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Особисті обстави�

ни"
22:35 Т/с "По гарячих слідах"
00:45 Програма "Парк ав�

томобільного періо�
ду"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресторан
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Усі жінки  відь�

ми" (1)
10:45 Т/с "Дєтка" (1)
11:40 Інтуїція
12:35 Одна за всіх
13:05 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:10 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Універ" (2)
18:30 БарДак
19:00 Одна за всіх
19:30 Т/с "Дєтка" (1)
20:30 Т/с "Універ" (2)
22:30 Щоденники Темного�2

23:10 Т/с "Притулок" (2)
00:10 Т/с "Секс і місто" (2)

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:35 Т/с "Менти"
12:25 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїн�

ськи
13:15 Т/с "Брат за брата"
15:15 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф "Ретроград" (2)
00:40 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

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"
12:00 Х/ф "Ти завжди будеш

зі мною" (1)
14:05 Т/с "Черговий янгол" (1)
15:05 "Нез'ясовно, але факт"
16:05 "Битва екстрасенсів.

Боротьба континен�
тів"

18:00 "ВікнаНовини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий янгол" (1)
20:10 "Зіркове життя. Таєм�

ниці самотності зірок"
22:00 "Вікна Новини"
22:40 "Зіркове життя. Таєм�

ниці самотності зірок"
23:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:55 Т/с "Комісар Рекс" (1)

05:10 Т/с "Шина" (1)
05:45 Kids' Time
05:50 М/с "Умілець Менні" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штанці" (1)
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Очевидець
09:55 Т/с "Світлофор" (1)
10:35 Т/с "Молодята" (1)
11:35 Т/с "Татусеві дочки" (1)
12:40 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
13:45 М/с "Аладін" (1)
14:25 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штанці" (1)
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Полювання на

монстрів" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Нереальна істо�

рія" (1)
16:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Ревізор
22:50 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
00:00 Т/с "Купідон" (1)

05:45 "Ранок на К1"
08:20 "Далекі родичі"

08:50 "Жіноча ліга"
09:20 "Халі Галі"
09:55 Т/с "Солдати"
14:05 "У пошуках пригод"
15:00 "Ще не вечір. Іноземці у

Росії"
16:00 Т/с "Сваха"
17:00 Т/с "Я лікую"
18:00 "Велика різниця"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Історії великого міста.

Як виростити генія"
21:00 "Велика різниця"
22:00 Т/с "Я лікую"
23:00 Т/с "Відчайдушні домо�

господарки"
00:00 Т/с "Надприродне"

05:55 "Легенди бандитської
Одеси"

06:45 "Друга смуга"
06:50 Х/ф "Син за батька" (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: ЛасВегас�10"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Літєйний"
13:35 Т/с "Скарби мертвих"
15:40 Х/ф "Строгови" (1)
17:10 Х/ф "Рись повертаєть�

ся" (1)
18:30 "Правда життя". Колек�

ціонери душ

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Т/с "CSI: ЛасВегас�10"
21:30 Т/с "NCIS: полювання

на вбивцю�8"
22:30 Т/с "Закон і поря�

док"
23:30 "Свідок"

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

довження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Токшоу "Нехай гово�

рять. Хто справжній
батько Вітаса"

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. Четвер�

тий сезон" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

У фільмі, зня�

тому за одной�

менним епічним

романом відо�

мого письмен�

ника�сибіряка

Георгія Маркова,

розкривається

картина життя

сибірського

краю в період

великих історич�

них подій � Ро�

сійсько�япон�

ської війни, ре�

волюції 1905 ро�

ку, Жовтневої

революції 1917

року й Грома�

дянської війни....

"Строгови", 
Середа, 21 березня, НТН, 15:40

Молода
подружня пара
бере на виховання
п'ятеро діточок.
Кожен з дітей має
свій вже
сформований
характер, і
найсумніше, у
кожного за спиною
не дуже райдужні

спогад про минуле
життя. Якщо сказати чесно, то ці діти �
справжній головний біль для своїх майбутніх
батьків. Попередні батьки не витримали таких
мук і залишили дітей. Тепер якщо дітям
протягом двох тижнів не випаде шанс жити в
новій сім'ї, всіх їх розподілять по різним
дитбудинкам. Жені та Дімі доведеться отримати
безліч сюрпризів від своїх вихованців, пройти
довгий шлях і все для того, щоб всі були щасливі
в цьому сімейному домі ...

"Сімейний дім", 
П'ятниця, 23 березня, СТБ, 09:25

Представте, що ви може�

те зупинити час, перенес�

тися в далеке майбутнє або

опинитися в далекому ми�

нулому за мільйон років до

нашої ери. Тепер це стало

можливим. Новий докумен�

тальний фільм ВВС «Маши�

на часу» присвячений само�

му могутньому й у той же

час незримому супутникові

нашого життя, що впливає

на все, що перебуває в цьо�

му світі, від самого дрібного

живого створіння, до велетенських гірських

скупчень. Звичайно ж, це � час.

"Машина часу", 
Неділя, 25 березня, Новий канал, 19:55

Юний столичний доктор
Андрій виявляється в
маленькому селі, де
знайомиться з
художницею Лізою.
Наївна і чистий жінка
вірить, що доля послала
їй реальну любов, адже
півроку тому, ще до
знайомства, вона
намалювала портрет
Андрія. Але Андрій
виявляється не таким
простим: він побився об
заклад на Лізу зі своїм
другом, про що вона
дізнається занадто
пізно

"Подаруй мені неділю”, 
Субота, 24 березня, 1+1, 15:45

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Колишній поліцей�

ський Рей Мерсер

виходить із в'язниці

й приїжджає в Лас�

Вегас, щоб розлу�

читися з дружиною

Ребеккою. Не стри�

мавшись, порушу�

ючи закон, він за�

ходить у казино, де

виграє 450 тис. доларів. У цей же момент банда гра�

біжників вчиняє пограбування цього самого казино. І

все йде до того, що саме Рей повинен за все відповіс�

ти.

"Дах світу", 
Субота, 24 березня, НТН, 00:00

Багаторічний шлюб Марини
розпався. Вона все життя вірила
чоловікові й віддано його
кохала, і зради пробачити не
змогла. Попри те, що чоловік
досі кохає Марину, жінка
вирішує розлучитися з ним.
Щоб забутися, Марина з
головою занурюється в роботу.
Вона � головний редактор
модного жіночого журналу.

Через деякий час безсонні ночі й колосальні навантаження
даються взнаки. До душевної спустошеності додаються
проблеми зі здоров'ям. Лікарі виносять вирок � жінка
смертельно хвора. Приховуючи цю інформацію, Павло
вмовляє Марину поїхати в санаторій. Щоб бути в курсі подій із
дружиною, він наймає письменника й відправляє його слідом
за нею. Перед Володимиром стоїть завдання: інформувати
чоловіка про стан здоров'я його дружини.

"Життя одне", 
Четвер, 22 березня, СТБ,11:40
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1666 — у першому переписі населення Канади
нараховано 3000 жителів
1943 — провалилася спроба замаху на Гітлера �
не вибухнули дві міни в кишенях його шинелі

НАРОДИЛИСЯ: 

1895 — Леонід Утьосов, актор, співак, керівник
оркестру

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, 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 М/ф
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Православний кален�

дар
07:15 Ера бізнесу
07:20 Країна on line
07:35 Хазяїн у домі
07:40 Глас народу
07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:30 Книга.ua
09:50 Токшоу "Легко бути

жінкою"
10:50 Погода
10:55 Мистецькі історії. Ос�

новоположник
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:50 Крок до зірок. Євроба�

чення
13:45 Х/ф "Викликаємо во�

гонь на себе"
15:00 Новини (із сурдоперек�

ладом)
15:15 Euronews
15:40 Діловий світ. Агросек�

тор
16:00 Жарт з М. Жванець�

ким, І. Олейниковим,
Ю. Стояновим

16:45 Х/ф "Живі й мертві"
18:20 Новини (із сурдоперек�

ладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Погода
19:05 Бенефіс О. Воробей
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:25 Плюсмінус
21:30 221. Екстрений виклик
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено, Максима
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

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

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

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

Зайцевої" (1)
11:45 "Зніміть це негайно"
12:45 "Цілковите перевтілен�

ня"
13:35 "Шість кадрів"
13:55 Т/с "Пончик Люся" (1)
14:50 "Давай одружимось"
15:45 "Міняю жінку�4"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:35 "Сімейні мелодрами�2"
18:30 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "Я люблю Україну"
22:40 ТСН
23:00 Т/с "Інтерни" (2)

00:00 Т/с "Одержимий" (2)
05:30 Т/с "Виклик�3"
06:15 Д/ф "Агент А/201. На�

ша людина в гестапо"
07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"

07:30 "Спорт у "Подробицях"
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 "Особисті обставини"
11:20 Т/с "Одного разу у мілі�

ції"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським�2"

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

ства�10"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Т/с "Свати�4" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Особисті обставини"
22:35 Т/с "По гарячих слідах"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресторан
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Усі жінки  відьми" (1)
10:45 Т/с "Дєтка" (1)
11:40 Інтуїція
12:35 Одна за всіх
13:05 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:10 Дім2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Універ" (2)
18:30 БарДак
19:00 Одна за всіх
19:30 Т/с "Дєтка" (1)
20:30 Т/с "Універ" (2)
22:30 Щоденники Темного�2
23:10 Т/с "Притулок" (2)
00:10 Т/с "Секс і місто" (2)

05:05 Погода

05:10 Факти
05:25 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:35 Т/с "Менти"
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Т/с "Чужий район"
15:15 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф "Ікар" (2)
00:35 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

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 "Життя одне" (1)
13:55 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:55 "Нез'ясовно, але факт"
15:55 "Битва екстрасенсів.

Боротьба континен�
тів"

18:00 "ВікнаНовини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:10 "Холостяк�2"
22:00 "ВікнаНовини"
22:40 "Холостяк�2"
23:55 "Холостяк�2. Як вийти

заміж"

00:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:10 Т/с "Шина" (1)
05:50 Kids' Time
05:55 М/с "Умілець Менні" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штанці" (1)
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Очевидець
09:55 Т/с "Світлофор" (1)
10:35 Т/с "Молодята" (1)
11:35 Т/с "Татусеві дочки" (1)
12:40 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
13:45 М/с "Аладін" (1)
14:25 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штанці" (1)
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Полювання на

монстрів" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Нереальна істо�

рія"(1)
16:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Стороннім В...
22:50 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
23:55 Т/с "Купідон" (1)
00:55 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
08:20 "Далекі родичі"
08:50 "Жіноча ліга"
09:20 "Халі Галі"
09:55 Т/с "Солдати"
14:05 "У пошуках пригод"
15:00 "Історії великого міста.

Як виростити генія"
16:00 Т/с "Сваха"

17:00 Т/с "Я лікую"
18:00 "Велика різниця"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Ще не вечір. Зіркові

дачники"
21:00 "Велика різниця"
22:00 Т/с "Я лікую"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
00:00 Т/с "Надприродне"

06:05 "Легенди бандитської
Одеси"

07:00 "Друга смуга"
07:05 Х/ф "Рись повертаєть�

ся" (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: ЛасВегас�10"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:35 Т/с "Скарби мертвих"
15:40 Х/ф "Строгови" (1)
16:55 Х/ф "Заручник" (1)
18:30 "Легенди карного роз�

шуку". Червона капе�
ла

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Т/с "CSI: ЛасВегас  10"
21:30 Т/с "NCIS: ЛосАндже�

лес"
22:30 Т/с "Закон і порядок"

23:30 "Свідок"
00:00 "Еліта спецназу. Крапо�

ві берети"
00:30 "Покер. Million Dollar

Challenge"

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

довження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Токшоу "Нехай го�

ворять. Відчай�
душні домогоспо�
дарки"

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. Четвер�

тий сезон" (3)
00:30 Х/ф "У гонитві за щас�

тям" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, 

Україно!"
"Країна on line"
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
06:45 Невідоме від відо�

мих
06:50 Глас народу
06:55 Православний ка�

лендар
07:15 Ера бізнесу
07:35 Хазяїн у домі
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Д/ф "Наспів на кри�

лах метелика" із
циклу "Київська ста�
ровина. Світ мис�
тецтва"

10:00 Токшоу "Легко бути
жінкою"

10:50 Погода
10:55 Токшоу "Віра. Надія.

Любов"
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 "Надвечір'я" з Т. Щер�

батюк
12:55 Околиця
13:25 Погода
13:45 Х/ф "Страховий

агент"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро�

сектор
16:00 "Це було недавно,

це було давно...".
М. Жванецький

16:40 Х/ф "Живі й мертві"
18:15 221. Екстрений вик�

лик
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Шляхами України
19:00 Погода
19:05 Наша пісня

19:45 Жарт з С. Єщенком
20:40 After Live (За лаш�

тунками ШустерLi�
ve)

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюсмінус
21:20 Діловий світ
21:25 ШустерLive
22:45 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:50 ШустерLive
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки

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

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

ря Зайцевої" (1)
11:45 "Зніміть це негайно"
12:45 "Цілковите перевті�

лення"
13:35 "Шість кадрів"
13:55 Т/с "Пончик Лю�

ся" (1)
14:50 "Давай одружи�

мось"
15:45 "Міняю жінку+4"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:35 "Сімейні мелодра�

ми�2"
18:30 Т/с "Щоденник ліка�

ря
Зайцевої" (1)
19:30 ТСН
20:10 "Добрий вечір"
21:40 Х/ф "Конанвар�

вар" (2)
23:55 Х/ф "Циклоп" (3)
01:40 Х/ф "Дикі хлопці" (2)
03:15 ТСН
03:45 "Давай одружи�

мось"

05:30 Т/с "Виклик�3 "
06:15 Д/ф "СМЕРШ"
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 "Особисті обста�

вини"
11:20 Т/с "Одного разу у

міліції"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським�2"

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

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

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

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:45 Х/ф "Дружина м'яс�
ника" (1)

03:25 "Подробиці"
03:50 "Знак якості"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресторан
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Усі жінки  відь�

ми" (1)
10:45 Т/с "Дєтка" (1)
11:40 Інтуїція
12:35 Одна за всіх
13:05 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:05 Дім�2
15:05 Т/с "Хто у домі госпо
дар?" (1)
15:35 Чортиці у спідницях
16:00 У ТЕТа тато!
16:30 Т/с "Універ" (2)

18:30 Даєш молодь!
19:00 Одна за всіх
20:00 Т/с "Універ" (2)
22:00 Теорія зради
23:00 Т/с "Притулок" (2)
00:00 Т/с "Секс і місто" (2)

05:00 Служба розшуку ді�
тей

05:05 Погода
05:10 Факти
05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:35 Т/с "Менти"
12:40 Анекдоти поукраїн�

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

ськи
13:15 Т/с "Чужий район"
15:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:10 Х/ф "Спеціальне

завдання" (2)

05:30 Х/ф "Справа Румян�
цева" (1)

07:20 Х/ф "Американська
дочка" (1)

09:25 Х/ф "Сімейний
дім" (1)

16:15 Х/ф "Службовий ро�
ман" (1)

18:00 "ВiкнаНовини"
18:10 Х/ф "Службовий ро�

ман" (1)
20:00 "Танцюють всі! По�

вернення героїв"
22:00 "ВiкнаНовини"

22:40 "Танцюють всі! По�
вернення героїв"

23:55 Х/ф "Життя одне" (1)

05:05 Т/с "Шина" (1)
05:45 Служба розшуку ді�

тей
05:50 Kids' Time
05:55 М/с "Умілець Мен�

ні" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб

Квадратні штан�
ці" (1)

07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Очевидець
09:55 Т/с "Світлофор" (1)
10:35 Т/с "Молодята" (1)
11:35 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
12:40 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
13:45 М/с "Аладін" (1)
14:20 М/с "Губка Боб

Квадратні штан�
ці" (1)

14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Полювання на

монстрів" (1)
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Нереальна істо�

рія" (1)
16:50 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Світлофор" (1)
21:50 Пакуй валізи
23:45 Т/с "Ластівчине гніз�

до" (1)
00:50 Т/с "Купідон" (1)

05:45 "Ранок на К1"
08:20 "Далекі родичі"
08:50 "Жіноча ліга"
09:20 "Халі Галі"
09:55 Т/с "Солдати"

14:05 "У пошуках пригод"
15:00 "Ще не вечір. Зіркові

дачники"
16:00 Т/с "Сваха"
17:00 Т/с "Я лікую"
18:00 "Велика різниця"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Красиво жити. Виг�

лядати на мільйон"
21:00 "КВК"
23:50 Т/с "Надприродне"
00:40 Т/с "Медіум"
01:20 "Нічне життя"

05:55 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:50 "Друга смуга"
06:55 Х/ф "Заручник" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: ЛосАн�

джелес"
10:00 Т/с "Закон і поря�

док"
11:00 Т/с "CSI: ЛасВе�

гас�10"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Танкер "Тан�

го" (1)
15:45 Х/ф "Строгови" (1)
17:05 Х/ф "Злий дух Ям�

буя" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Дніпровський

рубіж"
22:30 Х/ф "Фарт"
00:40 "Свідок"

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

Продовження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Токшоу "Нехай гово�

рять. Тетянин день"
13:00 Т/с "Ведмежий

кут" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
20:15 Т/с "Охоронець�

3" (1)
00:00 Х/ф "Біла мате�

рія" (1)
02:00 Шоу "Тільки один"
02:45 Ласкаво просимо
03:30 Події
03:50 Події. Спорт
03:55 Критична точка
04:30 Токшоу "Нехай гово
рять"
05:20 Срібний апельсин

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1957 — Американська асоціація лікарів заявила,
що сигаретний дим викликає рак

1989 — у випробувальному польоті літака 
Ан�225 «Мрія» встановлено 109 світових рекордів

1993 — Intel представив свій перший оригіналь�
ний процесор Pentium

НАРОДИЛИСЯ: 

1842 — Микола Лисенко, український
композитор

1948 — Ендрю Ллойд Веббер, британський
композитор

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1806 — у Великій Британії заборонили рабо�

торгівлю

1848 — Угорщина оголосила про свою неза�

лежність від Австрії

1990 — вулиці Вільнюса окупували радянські
танки

НАРОДИЛИСЯ: 

1956 — Жозе Мануел Дурау Баррозу,
прем'єр�міністр Португалії в 2002—2004,
голова Європейської Комісії з листопада
2004
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:10, 07:55 Пого�

да
06:10 М/ф
06:30 Світ православ'я
07:15 Ера здоров'я
07:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08:00 ШустерLive
09:00 Школа юного су�

перагента
09:15 ШустерLive
11:50 After Live (За лаш�

тунками ШустерLi�
ve)

12:10 Ближче до народу.
Дмитро Колдун

12:45 Погода
13:10 У гостях у Д. Гор�

дона
14:50 Нащадки
15:10 Баскетбол. Фінал

чотирьох Кубка
Суперліги. Пів�
фінал

17:10 Золотий гусак
17:40 Баскетбол. Фінал

чотирьох Кубка
Суперліги. Пів�
фінал

18:20 Зелений коридор
19:40 А я люблю, люблю,

як в юності, люб�
лю. Д. Гнатюк

20:50 Кабмін: подія тиж�
ня

21:00 Підсумки дня
21:35 Зворотній зв'язок
21:45 Жарт з О. Степа�

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

Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Експерт на зв'язку

23:20 Погода
23:25 Шевченківський

вечір
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Нащадки
02:20 ТелеАкадемія
03:25 After Live (За лаш�

тунками ШустерLi�
ve)

03:45 Х/ф "Священник
серед нас"

06:20 М/ф "Смурфи" (1)
07:15 "Справжні лікарі�

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 "Велика різниця

поукраїнськи"
12:25 "Голос країни�2:

нова історія"
15:45 Х/ф "Подаруй мені

неділю" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Подаруй мені

неділю" (1)
23:45 Х/ф "Конанвар�

вар" (2)
01:40 Х/ф "Циклоп" (3)
03:10 ТСН
03:40 Х/ф "Божевільне

серце" (1)

05:10 "Парк автомобіль�
ного періоду"

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

08:30 "Містечко 2011"

09:05 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:45 "Вирваний з на�

товпу"
11:40 "Найрозумніший"
13:30 Х/ф "Неймовірні

пригоди італійців у
Росії"

15:50 "Велика різниця"
17:00 "Київ вечірній"
19:00 "Розсміши коміка"
20:00 "Подробиці"
20:30 Концерт "Вечірній

квартал"
22:30 Х/ф "Залізна лю�

дина 2"
00:55 Х/ф "Сахара" (1)
04:10 "Подробиці"
04:40 Д/ф "Неслужбо�

вий роман Аліси
Фрейндліх"

05:35 "Знак якості"

06:00 Дізнайся як
06:15 Домашній ресто�

ран
07:05 Мультик з Лунті�

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

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка.
Пустотлива сімейка" (1)
09:40 Єралаш
10:05 Одна за всіх
10:35 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
11:30 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
12:30 ТЕТ
13:25 Х/ф "Великий" (1)
15:30 Лялечка�2
16:25 Єралаш
16:35 Т/с "Універ" (2)
18:00 Х/ф "Весільний

переполох" (1)

20:05 Т/с "Універ" (2)
22:30 Чортиці в спідни�

цях
23:00 Х/ф "Впусти ме�

не" (3)
01:15 Х/ф "Повсталий з

пекла�6. У пошу�
ках пекла" (3)

04:05 Погода
04:10 Факти
04:35 Погода
04:40 Інший футбол
05:10 Х/ф "Подорож до

центру Землі"
08:35 Бережись автомо�

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

ки і домашні роли�
ки

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

ня
11:20 Стоп10
12:20 Провокатор
13:15 Т/с "Чужий район"
15:20 Максимум в Украї�

ні
16:20 Х/ф "Астерікс і

Обелікс проти Це�
заря"

18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф "Діамантові

собаки" (2)
20:55 Наша Russia
21:50 Х/ф "Мерехтли�

вий" (2)
23:45 Х/ф "Вікінги проти

прибульців" (2)
01:55 Х/ф "Апофеоз" (2)
04:45 ПроЦікаве

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:15 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврило�
ва" (1)

07:40 "Караоке на Май�
дані"

08:40 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:50 "Їмо вдома"
10:00 "Зіркове життя. Та�

ємниці самотності
зірок"

13:10 "Зірковий ринг"
15:50 "Холостяк�2"
19:00 "Україна має та�

лант!�4"
22:15 Х/ф "Службовий

роман" (1)
01:45 "ВусоЛапоХвіст"
02:30 Х/ф "Американ�

ська дочка" (1)

05:40 Т/с "Шина" (1)
06:25 Неймовірні історії

Ріплі
08:55 М/с "Губка Боб

Квадратні штан�
ці" (1)

09:35 М/с "Пінгвіни з
Мадагаскару" (1)

10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім В...
13:15 Новий погляд
14:15 Кухня на двох
15:15 Даєш молодь!
15:55 Х/ф "Джинси�та�

лісман�2" (1)
18:10 Х/ф "Будинок із

приколами" (1)
20:05 М/ф "Іван Царевич

і Сірий вовк" (1)
22:00 Хто зверху?
23:30 Х/ф "Примари

колишніх подру�
жок" (2)

01:30 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"

08:50 Д/п "Єдиний хто
вижив"

09:50 Д/п "У центрі по�
дій"

10:55 Д/п "Пригоди Ос�
тіна Стівенса"

12:00 М/ф "Астробій"
13:50 Т/с "Серце матері"
17:40 "Розкішне життя"
18:30 "КВН"
21:10 Х/ф "Слухаючи ти�

шу"
23:30 Х/ф "Кулі гніву"
01:00 Х/ф "Емоційна

арифметика"
02:35 Х/ф "Зламані кві�

ти"
04:10 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:25 Т/с "Суто англій�
ські вбивства" (1)

08:30 Х/ф "Дніпровський
рубіж"

11:30 "Речовий доказ".
Мільйони з повітря

12:00 "Головний свідок"
12:55 Х/ф "Фарт"
15:00 Т/с "Захист Красі�

на�2"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства�6" (1)

23:00 Реалітішоу "Ре�
зервісти"

00:00 Х/ф "Дах світу" (2)
01:55 "Речовий доказ"
03:00 "Агенти впливу"
05:00 "Уроки тітоньки Сови"
05:25 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Події. Спорт
07:20 Х/ф "Кар'єра Діми

Горіна" (1)
09:30 Журнал УЄФА 

ЄВРО 2012
10:00 Х/ф "Біла мате�

рія" (1)
12:00 Т/с "Дорожній пат�

руль�8" (1)
14:00 Т/с "Анжеліка" (1)
18:00 Т/с "Цвіт черем�

шини" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Цвіт черем�

шини" (1)
21:15 Х/ф "Полин  трава

окаянна" (1)
23:15 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
02:10 Т/с "Анжеліка" (1)
03:30 Події
03:50 Т/с "Анжеліка" (1)
05:20 Срібний апельсин

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
06:25 Крок до зірок
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 у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:30 Доки батьки сплять
10:55 Кумири і кумирчики
11:20 Караоке для дорос�

лих
12:00 Шефкухар країни
12:50 Маю честь запроси�

ти
13:35 Погода
13:40 Золотий гусак
14:10 Баскетбол. Фінал

чотирьох Кубка Су�
перліги. Суперфінал

15:00 Погода
16:10 Діловий світ.

Тиждень
16:40 "Людина року2011".

Церемонія наго�
родження

20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фолькmusic
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода

23:35 Свої. Євген Дятлов
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 М/ф "Казка про ца�

ревича і трьох ліка�
рів"

01:30 Х/ф "Шпак і ліра"
03:50 Х/ф "Священник

серед нас"
05:35 Книга.ua

06:55 "Пекельна кухня�  2"
07:55 "Ремонт +"
08:40 М/ф
09:05 Лотерея "Лото За�

бава"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Дикі і смішні"
11:25 "Я так живу"
12:05 "Велика різниця по

українськи"
12:30 Х/ф "Каблучка з бі�

рюзою" (1)
16:10 "Я люблю Україну"
17:45 "Добрий вечір"
19:30 "ТСНтиждень"
20:15 "Голос країни�2: но�

ва історія"
22:45 Т/с "Інтерни" (2)
23:10 "Голос країни�2: но�

ва історія. Голосу�
вання"

23:40 "Світське життя"
00:40 "ТСНтиждень"
01:35 Х/ф "Якось в Аме�

риці" (2)
05:20 "Дикі і смішні"

06:10 "Найрозумніший"
07:45 "Формула любові"
08:45 "Ранкова пошта з Пу�

гачовою та Галкіним"
09:30 "Школа лікаря Ко�

маровського"
10:05 "Неділя з "Кварта�

лом"
11:05 "Свати біля плити"
11:30 Т/с "Свати�4" (1)
15:55 "Вечірній квартал"
17:55 Т/с "Жуков"
20:00 "Подробиці тижня"
20:55 Т/с "Жуков"
23:05 "Що? Де? Коли?"
00:20 Х/ф "Рожевий ка�

дилак" (3)
02:25 "Подробиці тижня"
03:10 Х/ф "Рожевий ка�

дилак" (3)

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

ка. Пустотлива сі�
мейка" (1)

09:40 М/ф "Долина папо�
роті" (1)

11:05 Х/ф "Великий" (1)
13:05 Єралаш
13:40 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:35 Чортиці у спідницях
15:05 Т/с "Універ" (2)
16:30 Х/ф "Весільний пе�

реполох" (1)
18:30 Лялечка�2
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (2)
22:20 Бабуни & дідуни�2
22:50 Х/ф "Платон" (2)
00:50 Х/ф "Впусти мене"

(3)
02:50 Дурнєв + 1

05:45 Погода

05:50 Факти
06:05 Погода
06:10 М/ф
06:20 Квартирне питання
07:10 ЄвроФуд�2012
07:40 Анекдоти по�укра�

їнськи
08:15 Т/с "Рюрики"
08:45 Х/ф "Міський ко�

мандо"
10:40 Козирне життя
11:05 Інший футбол
11:45 Спорт
11:50 Х/ф "Астерікс і

Обелікс проти Це�
заря"

14:00 Х/ф "Астерікс і Обе�
лікс: місія Клеопат�
ра"

16:15 Х/ф "Астерікс на
Олімпійських іграх"

18:45 Факти тижня з Ок�
саною Соколовою

19:45 Х/ф "Індіана Джонс і
королівство криш�
талевого черепа"

22:05 Х/ф "Вікінги проти
прибульців" (2)

06:00 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:05 Х/ф "Непоправний
брехун, або Казка із
хорошим кінцем" (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 "Коханий Рад�

жа" (1)
15:40 "Україна має та�

лант!�4"
19:00 "Битва екстра�

сенсів. Війна ти�
танів"

21:15 Х/ф "Наказано од�
ружити" (1)

23:15 Х/ф "Звідки беруть�
ся діти?" (2)

01:10 "Неймовірні історії
кохання"

02:00 Х/ф "Коханий Рад�
жа" (1)

05:10 Т/с "Шина" (1)
05:50 Кліпси
06:05 Неймовірні історії

Ріплі
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь!
09:00 М/с "Губка Боб

Квадратні штанці" (1)
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару" (1)
10:00 ТОП100
11:15 Хто зверху?
13:00 Шурамури
14:10 Піраньї Дайджест
15:05 Пакуй валізи
17:05 Файна Юкрайна
18:05 М/ф "Іван Царевич і

Сірий вовк" (1)
19:55 Х/ф "Машина ча�

су" (1)
22:00 Люди ХЕ
23:00 Х/ф "Романтичний

злочин" (2)
01:00 Спортрепортер
01:05 Т/с "Молоді мушке�

тери" (1)
02:05 Зона ночі. Культура
02:05 SOLOMEA
02:35 Зона ночі
02:40 Українці. Любов
03:30 Зона ночі
03:35 Неймовірні історії

Ріплі
05:05 Зона ночі

05:45 "Ранок на К1"

07:15 Д/п "Єдиний хто
вижив"

08:10 Д/п "У центрі подій"
09:10 Д/п "Пригоди Ості�

на Стівенса"
10:15 М/ф "Астробій"
12:00 Х/ф "Дорожня бан�

да "4 лапи"
13:50 Т/с "Серце матері"
17:45 "Красиво жити.

Виглядати на міль�
йон"

18:45 М/ф "Роги і копита"
20:35 Х/ф "Троє у каное"
22:35 Х/ф "Санктум"
00:45 Х/ф "Кулі гніву"
02:10 Х/ф "Чорна книга"
04:25 "Нічне життя"

05:50 "Легенди бандит�
сько го Києва"

07:30 Т/с "Захист Красі�
на 2"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Червона
капела

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Д/с "Православні

святі"
14:00 Реалітішоу "Ре�

зервісти"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства�6" (1)

19:00 Х/ф "Ліквідатор"
21:00 Х/ф "Епоха геро�

їв" (2)
23:00 Х/ф "Акула Юрсь�

когоперіоду" (3)
01:00 Х/ф "Ліквідатор"
02:40 "Речовий доказ"
03:40 "Агенти впливу"
05:15 "Уроки тітоньки Со�

ви"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф "Огарьова, 6" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Х/ф "Полин  трава

окаянна" (1)
12:00 Т/с "Дорожній

патруль�8" (1)
14:00 Т/с "Анжеліка" (1)
15:00 Т/с "Цвіт черемши�

ни" (1)
18:00 Т/с "Слідчий комі�

тет" (2)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Слідчий комі�

тет" (2)
22:30 Футбольний вікенд
23:30 Х/ф "Марш�кидок"

(2)
02:00 Т/с "Час Волкова" (1)
03:30 Події тижня
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1155 — Юрій Долгорукий захопив Київ і всту�

пив на престол

1603 — зі смертю англійської королеви Єли�

завети трони Англії і Шотландії об'єднані;

1999 — американська авіація почала бомбар�

дування Югославії
НАРОДИЛИСЯ: 

1891 — Сергій Іванович Вавилов, радянський
фізик, президент Академії наук СРСР, голова
товариства «Знання», головний редактор Ве�

ликої радянської енциклопедії

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1957 — в Римі чільники Бельгії, Німеччини, Фран�

ції, Італії, Люксембурга і Нідерландів уклали дого�

вір про утворення Європейської економічної
спільноти

1998 — у Нью�Йорку американці Марко й Ро�

берта Грісволд встановили світовий рекорд
тривалості поцілунку � їхній поцілунок тривав
29 годин без єдиної перерви
НАРОДИЛИСЯ: 

1976 — Володимир Кличко, український бок�

сер суперваговик, чемпіон світу



15 березня в Києво�Свято�
шинському райвідділі МВС від�
бувся семінар, який організував
для дільничних інспекторів Киє�
во�Святошинсткий районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. Темою йо�
го стали досить важливі питан�
ня: "Профілактика ВІЛ/СНІДу се�
ред працівників правоохоронних
органів та міжвідомча взаємо�
дія". 

Метою семінару було надання ін�
формації про ВІЛ/інфекцію, можли�
ві ризики інфікування під час несен�
ня служби, поведінку у випадку ви�
никнення ситуацій, пов'язаних із
можливою небезпекою інфікування
вірусом імунодефіциту людини. Ад�
же службова діяльність працівників
правоохоронних органів безпосе�
редньо пов'язана із взаємодією з
людьми, що не завжди є безпеч�
ним, оскільки під час виконання
своїх професійних обов'язків пра�
воохоронці мають ризик контакту з
кров'ю інших людей.

Важливою частиною семінару
став також розгляд проблемних пи�
тань, міжвідомчої взаємодії, які, по�
ки що, не мають чіткої відповіді.
Наприклад примусове лікування
хворих на алкоголізм. На превели�
кий жаль, сучасне законодавство
України не дозволяє примусово від�
правити алкозалежну особу на ліку�
вання, у якому, як свідчить практика,
досить часто виникає серйозна пот�
реба. Ці та деякі інші питання мож�
ливо вирішити лише на законодав�
чому рівні, але саме на таких зустрі�
чах народжуються і розробляються
можливі рішення проблемних ситу�
ацій. Одним із них є проведення за�
ходів профілактичного характеру,
адже саме профілактика дозволяє
реально зменшити шкоду від таких
явищ у нашому суспільстві. 

"Семінар, що відбувся, свідчить,
що така робота з міжвідомчої взає�
модії із залученням громадських
організацій повинна відбуватися
щоквартально, � говорить лікар�
нарколог Гнат Кирпичек. � Такий
процес має удосконалювати нашу
роботу в напрямі подолання нега�
тивних проявів серед населення
району". 

Світлана Яременко 

Ви запитаєте, чий то був твор�
чий вечір, який провів художник,
поет і бард Андрій Олесевич Тка�
ченко? Боярських поетів! А особ�
ливістю його було те, що влашту�
вали його митці для... самих се�
бе! Така собі дружня поетична

творча тусовка для тих, хто сам
складає вірші чи пісні, а відтак
має бажання й інших послухати, і
самому почутим бути.

"А якщо я не пишу віршів, але
люблю поезію?" � передбачаю
чиєсь запитання. Не біда: при�
ходь і... прямісінько на сцену! Як,

н а п р и к л а д ,
майстер деко�
ративно�ужит�
кового мистец�
тва Ніна Знова,
яка привітала
всіх присутніх
своїми улюбле�
ними поезіями
Анни Алігер.

� Взагалі цей
вечір, який є
с в о є р і д н о ю
"перекличкою"
представників

Боярки поетич�
ної, проводить
"Боярське Мис�
тецьке Братство"
з метою популя�
ризації поетично�
го слова поетів�земляків та при�

вітання нашого чарівного жі�
ноцтва з найпрекраснішим
весняним святом, � гово�
рить Андрій Олесевич і
скромно додає: � Особисто
моїми є лише ідея прове�
дення цього творчого вечо�
ра, її втілення та поіменне
запрошення до участі в ньо�
му як поетів іменитих, так і
тих, хто робить лише перші
кроки на ниві віршування, та
проведення цього вечора.

Та продовжити розмову
доведеться вже пізніше: час
починати. Змінюючи один
одного, наші поети�земляки
по черзі займають почесне
місце на імпровізованій сце�

ні та читають свої поезії (до речі,
переважно російськомовні, тому
що саме таким цей вечір і був за�
думаний), тему яких можна
сформулювати коротко і зрозумі�
ло: "ЇЇ Величність Жінка!".

Звісно, розповідати про вірші �
річ марна: їх потрібно чути і відчу�

вати. Тому скажемо ли�
ше, що того дня своєю
творчістю ділилися один
з одним та з глядачами,

які все ж таки були в
залі (бо, як відомо,
чуткою земля пов�

ниться) добре відомі
як в Боярці, так і за
її межами майстри
поетичного слова.
Зокрема, голова
"Боярського Мис�
тецького Братс�
тва" Віталій Прий�
маченко та "голов�
ний дзвонмейстер
Боярки" Володи�
мир Токовенко,
"дядя Стьопа бо�
ярської поезії"

Степан Демченко та "найчарівні�
ший сюрприз�відкриття минуло�
го року" Олена Новаковська, "ча�
рівниця поетичного слова" Анна
Відеречко і просто Радислав Ко�
кодзей. Звісно, це далеко не пов�
ний перелік тих авторів, чиє пое�
тичне слово бриніло того дня в
затишній та гостинній залі Цен�
тру. Були, наприклад, й гості з
"ближнього Боярського зарубіж�
жя", які, власне, як гості зовсім не
сприймалися. Бо і Володимир
Вишняк з Тарасівки, і Любов Оси�
пенко з Малютянки, й інші "за�
морські гості" більшу частину
свого життя так чи інакше прово�
дять саме в Боярці...

Втім, не були забуті й ті митці,
які за станом здоров'я не змогли
бути присутніми на цій поетичній
дружній тусовці. Наприклад, у ви�
конанні ведучого прозвучали вір�
ші старійшини боярських поетів
Євгена Олександровича Зозулі...

А відкрила вечір пісня Андрія
Ткаченка (який був не просто
ведучим�організатором вечо�

ра, а й активним його учасни�
ком) "Я люблю тебе, зима" в
авторському виконанні. Та й
протягом вечора панові Андріє�
ві ще декілька разів доводило�
ся брати до рук гітару. В тому
числі � для виконання заключ�
ної пісні...

Хоча подібні заходи останнім
часом є невласними для нашого
міста (на відміну від персональ�
них авторських вечорів), але й
цей перший за багато років "мли�
нець" не "комом" вийшов, а час�
туванням витонченим, яке не за�
лишило байдужими нікого з при�
сутніх. Ось, наприклад, якими
думками поділилася зі мною ди�
ректор Центру Ангеліна Лахта�
дир:

� Сьогодні у нас відбувся уні�
кальний захід, � захоплено сяючи
радісними очима, говорить Анге�
ліна Миколаївна. � Унікальний
своєю щирістю та відсутністю на�
віть натяку на найменшу помпез�
ність. Ці люди просто "открыли
сундук нерастраченной нежнос�
ти" (слова з пісні А. Ткаченка) і
подарували свято душі собі і нам
� глядачам. Тому й не дивно, що
наша зала зібрала сьогодні всіх
тих, хто за своїм найвищим приз�
наченням покликаний дарувати
іншим свій талант і тих, хто цінує
поезію, любить слухати поезію і
хоче зустрічатися з поезією. Від�
так і спілкування вийшло теплим і
напрочуд невимушеним, душев�
ним. Сподіваюся, що саме цей
вечір започаткує нову (чи все ж
таки відродить добру стару?)
традицію.

А ми, в свою чергу, розділяємо
це сподівання і з нетерпінням че�
каємо на наступне запрошення
до поетичної вітальні.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

¡ÓˇÍ‡
������������������������

20  березня 2012 року 9999

1. Відповідальним за проведення конкурсу є
управління економіки Києво� Святошинської
районної державної адміністрації.

2. Право на участь у конкурсі на одержання
компенсації мають позичальники, які:

� проводять господарську діяльність не мен�
ше одного року;

� не мають простроченої заборгованості з
виплати заробітної плати, а також заборгова�
ності перед державним та місцевими бюджета�
ми та внесків до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування;

� не здійснюють виробництво зброї, алко�
гольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та
роздрібну торгівлю ними, організацію та прове�
дення азартних ігор, обмін валюти, надання в
оренду нерухомого майна;

� забезпечують співфінансування інвестицій�
ного проекту за рахунок власних коштів у розмі�
рі не менше 20 відсотків його вартості;

� розробили та реалізують інвестиційні про�
екти, умовами яких передбачається впровад�
ження енергозберігаючих та природоохорон�
них заходів;

� здійснюють: виробництво товарів та надан�
ня послуг експортного спрямування та імпор�
тозамінних; модернізацію, оновлення та прид�
бання основних фондів для розширення та
збільшення обсягів виробництва товарів (на�
дання послуг); реалізацію пріоритетних напря�
мів соціально�економічного розвитку області.
Перевага надасться передусім позичальникам,
які мають середньооблікову чисельність пра�
цівників за звітний (фінансовий) рік не більше
10 осіб.

3. Право на одержання часткового відшкоду�

вання відсоткових ставок за залученими в бан�
ках кредитами не мають позичальники, які от�
римують фінансову підтримку за іншими бюд�
жетними програмами та за рахунок коштів про�
ектів міжнародних фінансових організацій, виз�
нані банкрутами або стосовно яких порушено
справу про банкрутство, перебувають у стадії
ліквідації, подали недостовірну інформацію що�
до інвестиційного проекту або свого фінансо�
вого стану.

4. Для участі у конкурсі позичальники пода�
ють до конкурсної комісії такі документи:

� відомості про підприємство (повне найме�
нування, місцезнаходження, номер телефону,
прізвище та ініціали керівника);

� бізнес�план інвестиційного проекту;
� копію кредитного договору, завірену бан�

ком, який видав кредит;
� заявку на часткове відшкодування відсотко�

вої ставки за кредитом банку, що залучається
до реалізації інвестиційного проекту;

� копію статуту та фінансовий звіт за останній
рік та останній звітний період;

� довідки про відсутність заборгованості з по�
датків, зборів, інших обов'язкових платежів,
внесків до фондів загальнообов'язкового соці�
ального страхування та виплати заробітної пла�
ти;

� документи, які підтверджують спрямування
коштів на інвестиційні проекти.

Заяви щодо участі у конкурсі від суб'єктів під�
приємницької діяльності конкурсною комісією
приймаються до 03 квітня 2012 року з 9.00 до
17.00 години за адресою: 03115, м. Київ, прос�
пект Перемоги, 126, каб. 23.

Тел.: (044) 424�11�19; (04598) 5�24�77.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  06 березня   2012 року                                            № 23/8

м. Боярка

Про внесення змін до рішення виконкому від 21.02.2012 року № 17/4
"Про коригування окремих складових частин структури тарифів з
утримання ОСББ "Боярчанка""

В зв'язку з технічною помилкою  викласти рішення  виконавчого комітету  від
21 лютого 2012 року №17/4 в такій редакції:

"Розглянувши лист голови правління  ОСББ "Боярчанка" Євсеєнко К. М. про
коригування окремих складових частин структури тарифів з утримання будинку
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 заробітної плати, орендної плати та  амортизаційних відрахувань,
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�комунальні
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 надання послуг з
утримання будинку, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити  cкориговані тарифи ОСББ "Боярчанка" відповідно до
розрахунку в розмірі: 

� cкоригований тариф на обслуговування  1 кв. м будинку та ліфтів (для
мешканців) � 2,51 грн/ кв. м.

� скоригований тариф на обслуговування  1 кв. м будинку  (для   нежитлових
приміщень) � 2,18 грн/ кв. м.

�  скоригований тариф на опалення квартир � 4,70 грн/кв. м.
� скоригований тариф на опалення нежитлових приміщень � 11,57     грн/кв. м.
� скоригований тариф на підігрів гарячої води � 14,92 грн/куб. м.  
2. Зобов'язати Голову правління ОСББ "Боярчанка" Євсеєнко К. М.

дотримуватись вимог Закону України "Про житлово�комунальні послуги".
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Давиденка М. І.

В.О. МІСЬКОГО  ГОЛОВИ ДАВИДЕНКО М. І.

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ!

ЗЗЗЗууууссссттттррррііііччччіііі

Києво�Святошинська районна конкурсна комісія з організації роботи, пов'язаної із час�
тковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залуче�
ними суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних
проектів, оголошує конкурс інвестиційних проектів на визначення переможця для
часткового відшкодування відсоткових ставок. 
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Саме так називався

творчий вечір, який від�

бувся 3 березня у примі�

щенні Києво�Святошин�

ського центру соціально�

психологічної реабілітації

населення та його інфор�

мування з питань подо�

лання наслідків Чорно�

бильської катастрофи

(директор � Ангеліна Лах�

тадир).

Офіційно



З нагоди 198�ї річниці з дня
народження Великого Українця
біля його пам'ятника у Боярці, як
і щороку, зібралися представни�
ки міської ради, інтелігенції, гро�
мадських організацій, політич�
них партій. Після покладання
квітів до підніжжя монумента на
мітингу виступили заступник бо�
ярського міського голови Мико�
ла Давиденко, депутат  міської
ради Ніна Харчук (фракція
"Фронт Змін"), відомий побор�
ник патріотичних ідей хірург Во�
лодимир Вітюк. Лейтмотив їхніх
виступів � Тарас Шевченко і сьо�
годні нас кличе до боротьби за
людську честь і гідність. "Боріте�
ся � поборете!" � ці Шевченкові
слова залишаються актуальни�
ми  донині.

Історична частина нашого міс�
та, де зведено пам'ятник Тарасу
Шевченку, позначена багатьма
яскравими подіями. Саме тут, бі�
ля Боярського будинку культури,

колишнього центру села Будаїв�
ки, було встановлено перше пог�
руддя Тараса Шевченка. Поет
тоді був зображений у смушко�
вій шапці, навколо постаменту
влітку буяв квітник, дбайливо об�
городжений невисоким паркан�
чиком. Спогади мого дитинства,
як і багатьох боярчан, пов'язані
саме із зворушливим щемом
при наближенні до Кобзаря. Це
ж Тарас Шевченко! Учителі води�
ли нас до пам'ятника � і це був
неповторний урок шевченкоз�
навства, виховання любові до
України. 

З часом пофарбоване брон�
зою погруддя, виконане з нет�
ривкого матеріалу, почало пот�
ребувати заміни. Відомий укра�
їнський скульптор, лауреат Дер�
жавної премії СРСР Петро Мов�
чун виконав у граніті авторське
повторення свого твору 1961 ро�
ку "Т .Г. Шевченко". На початку
1970�х пам'ятник було встанов�
лено у Боярці. Сьогодні поста�

мент під скульптурою
потребує реставрації,
а територія довкола �
упорядкування. Буде�
мо сподіватися, що
до 200�річчя Шевчен�
ка старовинна бояр�
ська територія набуде
достойного сучасно�
го вигляду.  

9 березня  на мітин�
гу говорили про Ве�
ликого Українця щи�
ро, з любов'ю і з гор�
дістю також пред�
ставники партії "Сво�
бода". Депутат Бояр�
ської міської ради
Сергій Коваленко
зорганізував своїх
побратимів вшанува�
ти Тараса Шевченка і
нагадати його запові�

ти та гостре слово борця проти
поневолення.

Працівники бібліотеки, що
міститься в Будинку культури і є
найстарішою в Боярці, як зав�
жди, долучилися до відзначення
чергової річниці Тараса Шевчен�
ка. Розгорнута книжкова вис�
тавка та образотворчі матеріали
засвідчили не тільки достойні
Шевченківські фонди бібліоте�
ки, а й глибоку обізнаність біблі�
отечних працівників. А тому й не
дивно, що 9 березня до бібліо�
теки завітали боярські ветера�
ни. Не старіють душею ветера�
ни!

Шевченківські дні у Боярці � не
одноразова акція, а стан душі
боярської демократичної грома�
ди на все життя.

Ніна Харчук, 
депутат Боярської міської ради,

заслужений журналіст України
фото Тетяни Зубкової

¡ÓˇÍ‡
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20  березня 2012 року

До участі у святі "Світова велич
Кобзаря" в рамках традиційного
відзначення Шевченківських днів
запросили учнів третіх класів, а та�
кож учнів 9�Б Боярської ЗОШ №3. 

Надзвичайно зворушливо звуча�
ли поетичні рядки у виконанні ді�
тей. Тому і панувала на святі тепла й
щира атмосфера. Незрима присут�
ність Тараса Шевченка ніби збли�
жувала численні покоління україн�
ців, котрі впродовж десятків років
мріяли про вільну та незалежну Ук�
раїну.

Діти читали різні твори ве�
ликого Кобзаря, відкриваю�
чи для себе світ його поезії.

Музичним подарунком
для учасників зустрічі став
виступ юних бандуристок,
вихованок Марини Мурав�
йової та Боярської дитячої
школи мистецтв. З особли�
вим хвилюванням сприйня�
ли слухачі виступи Тоні Бон�
дрівської та знаного в місті і
далеко за межами нашої
держави кобзаря Тараса
Компаніченка.

Світлана Кудрик 

ППППооооддддііііїїїї    ттттаааа    ііііммммееееннннаааа11110000

Німці лавиною йшли Житомир�
щиною. Радянські бійці намагали�
ся закріпитися біля села Курного,
де мешкав хлопчик. Але атака за
атакою захлинались. Піхотинці ки�
дали зброю в річку, тікали у ліс, у
поле і в житі, яке росло для життя,
знаходили смерть. Коли лінія
фронту посунулась на схід, селяни
поховали в одній ямі понад 130
бійців з усією амуніцією. Згодом
фашисти заборонили поховання
наших воїнів і з задоволеними, на�
хабними пиками фотографували�
ся на фоні мертвих. І лише через
два тижні люди викопували біля
кожного вбитого рівчак, скочуючи
туди труп. Павлик з ненавистю
слухав гелготання катів і думав:
ото б з кулемета їх покласти…

Коли стемніло, знову почалася
стрілянина. Трасуючі кулі оскаже�
нілими привидами різали ніч.
Мешканці ховались де хто міг � хто
в хаті під піччю, хто в льосі. Бабуся
каже:

� Павлусь, подивися з вікна, щоб
оті вогні не спалили хати. 

Він стояв�стояв тай поліз під піч
до братика. У цю мить щось вдари�
лося у стіну. Вранці побачили, що
під вікном пробита стіна і куля ри�
кошетом пішла в стелю. Пощасти�
ло…

У 1942 році було тяжко з харча�
ми. Павло Наумчук разом з селя�
нами Курного ходив на Рівненщи�
ну, де міняв алюмінієві ложки, які

робила мама зі старого посуду, на
продукти. Коли він збирався в чер�
говий раз у дорогу, до нього підій�
шов Григорій Ільченко і сказав, що
хліб є і у Попельні, та доручив Пав�
лику зайти у Житомирі на росій�
ський цвинтар для зустрічі зі зв'яз�
ковим. Хлопець зрадів � нарешті
йому довірили завдання. Цього
разу він з метою конспірації узяв із
собою молодшого брата. Повер�
таючись зайшли на цвинтар, де до
них мав підійти чоловік у картатому
кашкеті і сказати: "дуб у Курному",
а Павло мав відповісти: "береза у
Новограді". Але тут ідуть два полі�
цаї. Питають, звідки вони і куди
йдуть. Хлопець каже як є, що йдуть
з Попельні у Курне з братом і пока�
зує торбинку, де перемішано кар�
топлю, овес, горох, сухарі � хто, що
дав. Так робили навмисно, бо коли
все окремо, то поліцаї відбирали.
Братів повели у комендатуру. На�
зустріч їм поліцаї вели чоловіка,
котрий надто пильно дививсь на
Павла. Хлопець зрозумів, що то
був зв'язковий. Пощастило, що їх
не здибали на цвинтарі. Дітей за�
вели до коменданта, роздягли і пе�
ремацали в одязі всі рубці, але ні�
чого не знайшли. Поліцай пригро�
зив:

� Кажи правду, яке завдання бу�
ло, бо буде присуджено по шість
ременяк, а закричите � по вісім.

Хлопчина уперто веде своєї: нія�
ких партизанів не знають, ходили

по харчі. Поліцай з пере�
сердя як уліпив реме�
нем, то не тільки сльози
потекли. Другий раз вдарив слаб�
ше і хлопців відпустили. Пощасти�
ло. Насилу доплентались хлопці до
дому. Павлик доповів Григорію як
усе було. Отак він заслужив довіру
і почав свою партизанську бороть�
бу з фашистами.

Ночами разом з Григорієм він
розкопував першу яму з поховани�
ми бійцями. Добували зброю, ми�
ли її у річці від глини і смороду, по�
тім Грицько відносив до партиза�
нів. Павло ходив на річку наче ло�
вити рибу, а сам шурував по дну і
витягав гвинтівки та іноді набої до
них, ховаючи свої знахідки у вер�
болозі. Ніхто не міг подумати, що
цей худорлявий підліток крадько�
ма ночами перетягує знайдену
зброю до Григорія.

Якось партизани розгромили
поліцейський обоз і вранці юрба
хлопчаків подалася до возів. Біля
колеса Павлик побачив німецький
пістолет, але його випередив Кар�
по. Він викинув усі набої і, зали�
шивши один, націлив у Павла.
Отак стріляти треба, каже, та й на�
тиснув на курок, але пострілу не
було. Зареготав, кинув пістолет і
побіг. Знову пощастило. А хлопцю
не до сміху. Коли оговтався, захо�
вав зброю з патронами у куширі. 

У юного партизана було постій�
не завдання � повідомляти зв'язко�

вим, � дядьку
Івану з Бере�
зового Гаю
або Григо�
рію, � про
кількість нім�
ців у селі, на�
явність зброї.
У 1943 році у
село наїхало
чимало полі�
цаїв. Павло
пішов чатува�
ти до школи,
може вдас�
ться щось
вивідати. І тут
поліцай дав
йому віника

підмести подвір'я і приміщення
школи, яке служило за казарму.
Хлопець, прислухаючись до їхньої
розмови, нарахував 80 автоматів і
один кулемет. Поліцай пригостив
його цукеркою й каже:

� Якщо хочеш багато цукерок,
кажи де партизани.

� Звідки мені знати, дядьку, � від�
повів Павлик, потягнувши носом, а
в самого аж ноги оніміли. Парти�
занський загін "Смерть фашизму"
був попереджений про карателів і
підготувався дати відсіч ворогу.
Фашистам і німецьким посіпакам
не спадало на думку, що худенько�

му невисокому Павлику вже 16 ро�
ків і у нього кмітливий розум та хо�
робре серце. Завдяки йому зв'яз�
кові мали інформацію для парти�
занів.

Призвали Павла Наумчука до
армії у лютому 1945 р. Далекою і
нелегкою була дорога на північ до
Кольського півострова. Служив у
кінній артилерії. Після бою за Кір�
кенес солдати підбирали підбиті
танки, машини, гармати та інші
трофеї. Бійці потопали у снігу, � хо�
лодно, голодно, � але війна є війна.
Пайки були мізерні, юшка з сухої
картоплі з сухарем заміняла і варе�
ничок і духмяний хлібець. Та пе�
редчуття близької перемоги дода�
вало всім терпіння і відваги. Павло
надіявся, що везіння не покине йо�
го, як і в партизанській боротьбі, і у
голодному 33�му. Тоді половина
села Курного вимерла, наче й не
було. Мати виміняла на начиння
склянку гороху. Того варива шес�
тирічний Павлусь з'їв лише одну
ложку і впав. Батьки побивалися у
горі, але що вдієш. Почали готува�
тися до похорону, а малий отямив�
ся і дивується чому це мама йому
нігті обрізає. Хлопчині доля сказа�
ла: живи, бо судилося бути юним
партизаном, захищати рідну зем�
лю і прожити довге життя. 

Ганна Відеречко
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ЙОМУ ДОЛЯ СКАЗАЛА: "ЖИВИ!"
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Таку ідею � зробити

творчість Тараса Шевченка

ближчою для покоління су�

часних дітей � реалізували

13 березня у Боярській місь�

кій бібліотеці для дітей за

ініціативи керівника закладу

Людмили Заєць. Адже ко�

жен із учасників обирав

вірш, який буде читати пе�

ред своїми однокласниками

і не тільки.

9 березня. Важкі бої в районі Сухи�
ничів.
11 березня. Війська Західного  і
Калінінського фронтів, отримавши
нове поповнення, продовжують
атаки проти групи армій "Центр".
Напружені бої в районі міст Кіров,
Сухиничі, Вязьма, Дорогобужа, сіл
Русиново, Коса Гора, річки Угра і в
долині річки Береза.
15 березня. Наступ військ Черво�
ної Армії в районі Севастополя і
Керчі.

16 березня. Район Дорогобуж �
Дніпро � Язвено � південь від Єльні �
Спас�Деменськ � контролюється
партизанами.
18 березня. Західний фронт (Жу�
ков Г К.). Німці відбили атаки 50�ї
армії, завдали удару зі сходу і зай�
няли Пушкіно. На кінець бою від чет�
вертого батальйону, котрий захи�
щав місто, залишилося лише 30
бійців.
За березень місяць знищено літа�
ків: противника � 718, наших � 204.

1 стор.

дніШевченківські

70 РОКІВ ТОМУ. 
БЕРЕЗЕНЬ 1942 РОКУ. ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ НА ФРОНТАХ.

Хлопчина задивився на витівки хмаринок у піднебессі. Корова потихеньку хрумала траву. Зву�
ки заколисували Павлика. Здалеку долітало гуркотіння бою, але для чотирнадцятилітнього підлітка
то було "десь". Коли все затихло, дрімота запахла пиріжками й варениками з сиром, які колись готу�
вала мама. Та це було до війни. А зараз вдома його чекав пісний суп з окрайцем хліба. Гул літаків пе�
рервав ці роздуми. Хлопець зрадів � ось прилетять наші і ворогу кінець. Але у небі з'явилися літаки з
чорними хрестами. Розриви бомб оглушили Павла. Корову поранило осколком у ногу, а хлопцеві по�

щастило. Так для нього почалася війна.

  історіїСолдатські



Згідно з на�
родними прик�
метами куку�
рудзу варто сія�
ти на початку
цвітіння абри�
косів, огірки,
гарбузові, бо�
бові � коли при�
летіли зозулі,
моркву � коли зацвіла осика, а капусту садять із пер�
шим цвітом бузини. Картоплю садили не раніше, ніж
розпустяться бруньки на березі, і не пізніше, ніж зацві�
те черемха. Розпустилася ліщина � обробляйте ґрунт,
висівайте редиску і шпинат. Зацвіли вовчі ягоди � час
сіяти цибулю.  Розцвітає нічна фіалка � сійте моркву,
петрушку, кріп, фенхель, а якщо почала цвісти гороби�
на � на часі висаджувати розсаду огірків та помідорів. 

Підготував Віктор Остапенко

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
¡ÓˇÍ‡
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Інгредієнти на 4 порції: 225 г спаржі, під�
різаної, 25 г вершкового масла,150 г грибів, 1
цибулина, очищена і дрібно порізана, 350 г ри�
су для різотто,1 л овочевого бульйону, 150 мл
білого вина,100 г сиру, тертого, 2 ст. л. поріза�
ної петрушки, салат�рокет. 

Спосіб приготування: Обрізати спаржу, на�
різати на шматочки довжиною 2,5 см. Відвари�
ти її. Розігріти масло на сковороді, обсмажити
гриби і цибулю до м'якості. Додати рис, помі�
шувати 1 хв. Влити вино, дати йому покипіти,
поки все не вбереться. Додати бульйон, до�
вести до кипіння і варити 12�14 хв, помішуючи,
поки він повністю не вбереться і рис не стане
м'яким. Покришити сир, додати петрушку і
спаржу. Подавати з салатом�рокет і сиром.
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У пошуках насіннєвих трофеїв містом
вирушили й журналісти "БІ". Відверто,
асортимент дивував не лише розмаїт�
тям сортів, а й амплітудою цін. Ці дві
обставини, а головне � наближення по�
сівного періоду, пояснюють ажіотаж бі�
ля насіннєвих розкладок. За нашими
скромними підрахунками, охочим при�
купити насіннячка улюблених овочів та
квітів, знадобиться не один десяток
гривень. Утім, все залежить від розмаху
та потреб.   

А от на ціну пакетика з насінням впли�
ває торгова марка та екзотичність рос�
лини.

Насіння найпопулярніших овочів у
середньому коштує від 2 до 5 гривень
за пакетик.  Так, два грами насіння мор�
кви "Амстердамської" торгової марки
"Насіння України" обійдеться вам у 2
гривні, а ось насіння огірків за цю ж ціну
можна придбати лише півграма. Пет�

рушка, салат і зелена
цибуля коштують так
само. Значно дорожче
обійдуться вам цибуля
порей та томати сортів
Черрі та Ріо Гранде
(один пакетик коштує 8
гривень). Любителям
баклажанів варто при�
готувати за пакетик з
насінням близько 5 грн. 

Вибір насіння квітів
дивує кількістю сортів
та видів. Продавці ре�
комендують нам тради�
ційні, але такі улюблені

айстри та чорнобривці, ціна яких теж не
перевищує 2 � 2,50 гривень. Здебіль�
шого таку ціну має й насіння інших по�
пулярних квітів. Утім, знову ж таки, на�
сіння екзотичних рослин коштує до�
рожче. 

Олександра Дзиґа
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Із першими сонячни�

ми днями на вулицях нашо�

го міста з'явилися розклад�

ки з продажу насіння овоче�

вих та квіткових культур.

Завзяті городники вже за�

пасаються найнеобхідні�

шим, а продавці з радістю

консультують новачків.

Ціна питання

Наші предки багато століть спостерігали

за природою і знали напевне, коли й що треба

сіяти, аби зібрати щедрий урожай. 

Взагалі, відвідати салон краси в Жіночий день � гар�
на прикмета, а отримати від салону подарунки �  тим
паче! Так, жартуючи, зустрічали фіналісток конкурсу.
Олексій,� тренер тренажерного залу, � очікував дівчат
із запашними букетами, а Світлана, адміністратор
"ЛОТОСА", готувала подарунки. Коли всі зібралися,
відбулось урочисте нагородження. Здавалося,  пос�
мішки наших красунь осяяли і без того світле та затиш�
не приміщення центру. Тут лунали щирі поздоровлен�
ня зі святом, подяки за участь … , а ще дівчатка�фіна�
лістки отримали подарункові сертифікати та квіти. 

Як стверджують красуні, перемога була для них нес�
подіваною, але дуже приємною. Анастасія Сірякова
зізналась, що це не перша її участь у конкурсах краси.
Хоча "Міс Боярка" і більш масштабний захід, але кон�
курс на сторінках "БІ" був теж дуже приємним досві�
дом. 

Отже, бажаємо всім дівчатам, які брали участь у кон�
курсі завжди залишатися такими чарівними та приваб�
ливими! А  естет�центру "ЛОТОС" дякуємо за підтрим�
ку  чудового конкурсу! 

Інна Новак
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Святковий день 8 Березня подарував

усім жінкам піднесений настрій та блиску�

чий вигляд. Цьому зі свого боку сприяв і ес�

тет�центр "ЛОТОС", в якому того дня наго�

роджували переможниць фотоконкурсу

"Портрет боярчанки", що  минулої осені

був оголошений на шпальтах нашої газети. 

Ігрове поле судоку – це квадрат 9x9, який поділе�
ний на  9  невеликих квадратів 3x3.  Частина клітинок
у судоку заповнена  цифрами. Чим менше цифр за�
повнено – тим складніша гра.

У судоку всього одне правило. Порожні клітинки
слід заповнити так, щоб у кожному рядку, стовпчи�
ку і квадраті числа від 1 до 9 зустрічалися лише
один раз.

Правила гри
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1 МІСЯЦЬ �
8 ГРН

3 МІСЯЦІ �
24 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

48 ГРН

номераРецепт 

Де збирати. Багато хто думає,
що через погану екологію березо�
вий сік уже не корисний. Однак не
варто лякатися. Це не зовсім так.
Втягує рідину не листя, а коріння,
а воно в берези йде глибоко в
землю. Вона не всмоктує отрути з
поверхневого шару грунту. Тому
всі місця, де росте береза, гарні
для збору соку однаково. Хоча
для перестрахов�
ки не варто полю�
вати за соком бі�
ля доріг.

Як збирати.

Сокорух по дере�
ву відбувається
лише у світлий
час доби, тому
починати збір
краще вранці,
уночі сік "заси�
нає". Дірочку в стовбурі потрібно
робити з південного боку дерева
(там сокорух активніший), на від�
стані 40�50 см від землі, напрям�
ком униз (тобто рух вашого ножа
має бути знизу догори), глибина
отвору 2�3 см (потрібно проник�
нути під мертву кору), а якщо бе�
реза дуже товста, то ще глибше.
Потім просто підставляєте жоло�
бок у ємність, і до вечора у вас уже
повно прозорого, солодкувато�
водянистого напою, подаровано�
го деревом. Набравши соку,
обов'язково допоможіть березі

залікувати рани � хоча б для того,
щоб на наступний рік було вам до
чого повернутися. Для цього після
збору соку замастіть надріз плас�
тиліном, воском, господарським
милом або забийте його мохом.
Це вбереже дерево від проник�
нення в нього бактерій і різних
грибків, які можуть спричинити
загнивання надрізу, й можливо,

призвести до за�
гибелі дерева.

Кому корис�

ний? Свіжий бе�
резовий сік лікує
виразки шлунка і
12�палої кишки,
печінку, жовчний
міхур, головний
біль, цингу,
бронхіт, кашель,
допомагає при

ревматизмі, радикуліті, подагрі,
артриті, корисний при шкірних
захворюваннях, очищає кров,
стимулює обмін речовин, має
властивості "промивання" для ни�
рок. Щоб пісок "пішов", потрібно
випивати близько 2 літрів соку на
день. Для інших цілей дозування �
3 склянки на день, за півгодини до
їжі.

Кому шкідливий? Єдині кому
не можна пити багато березового
соку, � це ті, у кого є камені в нир�
ках, а саме � оксалати.

На березах набухли бруньки. Це означає, що в сму�

гастих деревах з'явився сік. Саме в цей час він має най�

більш цілющі властивості. Але щоб не розгубити їх, потріб�

но знати, де, як і в що його збирати.
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ОВЕН
Кінець березня � це найкращий період для
вас. У фінансових питаннях можливе вдале
підбиття підсумків. Вас чекають подарунки,
освідчення в коханні, оновлення дружніх сто�
сунків. Цей час вдалий для великих покупок.
Обговорюйте з керівництвом свої перспекти�
ви і платню.
ТІЛЕЦЬ
Дуже плідно пройде кінець березня для Тіль�
ців, які планували серйозно зайнятися своєю
зовнішністю. Рекомендується поміняти зачіс�
ку, стиль одягу або макіяж. Витончений смак
буде цьому тільки сприяти. Зміни в зовніш�
ності не залишаться непоміченими для пред�
ставників протилежної статі. На вас будуть
частіше звертати увагу. Можливі романтичні
знайомства. 
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам в цей час рекомендується обрати
для себе спокійний життєвий ритм. Це озна�
чає, що бажано не завантажувати себе спра�
вами, більше часу відпочивати. Осмислюйте
події, що відбулися за останній час. Корисно
займатися водними процедурами. Стосунки в
родині та з близькими родичами в цей період
будуть складатися цілком гармонійно. 
РАК
Раки зможуть повною мірою усвідомити і від�
чути підтримку з боку дружнього оточення.
Роль і значення близьких людей у вашому
житті значно зросте. Якщо у вас багато друзів,
то ваше спілкування з ними стане більш інтен�
сивним. Можливо, захочеться увійти в якесь
неформальне об'єднання людей, в якому ви
знайдете своїх однодумців. Це гарний час для
формування планів на майбутнє. 
ЛЕВ
Удача буде супроводжувати тих, хто чітко уяв�
ляє свою життєву мету і методично, крок за
кроком працює над її досягненням. Можливо,
вами зацікавляться впливові люди, які займа�
ють досить високі посади. Контакти з ними
сприятимуть вашому професійному та осо�
бистісному зростанню. 
ДІВА
Дівам в останні тижні місяця можна вирушати
в подорож. Якщо ж ніякої можливості для по�
дорожей немає, спробуйте зосередитися на
навчанні. Це вдалий час для тих, хто прохо�
дить навчання або підвищує рівень своєї про�
фесійної кваліфікації. Запорука успіху багато в
чому буде визначатися гарними стосунками з
викладачами. 
ТЕРЕЗИ
Це прекрасний час для тих, хто займається
екстремальними видами діяльності, спортом,
туризмом. Довіртеся своїм інстинктивним ба�
жанням. Інтимне життя стане джерелом ра�
дості і задоволення. Не слід вступати в супе�
речки з партнером по шлюбу чи бізнесу.
СКОРПІОН
У Скорпіонів стосунки з коханими людьми
складатимуться досить сприятливо. Цими
днями можна відвідувати разом урочисті
святкові заходи. Ваші стосунки можуть вийти
на якісно новий рівень. Саме в ці дні може бу�
ти прийнято рішення про укладення шлюбу
або про початок спільного життя. Таке рішен�
ня, швидше за все, ініціюватиме партнер.
СТРІЛЕЦЬ
Зірки радять Стрільцям серйозно зайнятися
своїм здоров'ям. Ваш організм буде мати ви�
сокий енергетичний потенціал, посилиться
його здатність до відновлення. Варто скорис�
татися цією сприятливою ситуацією і допо�
могти йому зміцнитися. Для цього потрібно не
просто дотримуватися правил гігієни і займа�
тися профілактикою хвороб, а й сповідувати
здоровий спосіб життя. 
КОЗЕРІГ
У закоханих Козерогів цей період стане най�
щасливішим часом. Даруйте коханій людині
себе, свою увагу, турботу і ніжність. Втім, цей
тиждень вселить оптимізм не лише у закоха�
них, а й у багатьох інших. В цілому головним і
найяскравішим знаменником цього тижня
стане саме любов. І ви будете отримувати її
звідусіль: від коханої людини, дітей, близьких
родичів і знайомих. 
ВОДОЛІЙ
Водоліям найкраще зосередити свою увагу
на домашніх справах. Стосунки в родині бу�
дуть складатися дуже гармонійно. Якщо у вас
раніше були проблеми з родичами, викорис�
тайте цей час для поліпшення відносин з ни�
ми. Проявіть турботу і увагу до батьків, стар�
ших членів сім'ї. Дружня і доброзичлива пси�
хологічна атмосфера у домі дозволить вам
всім разом вирішувати будь�які побутові пи�
тання. 
РИБИ
Найкраще для Риб � перебувати в дорозі. Вас
чекають нові люди і враження. Посилюється
прагнення до спілкування, з'явиться бажання
бути в курсі всіх подій і останніх новин,
пов'язаних зі знайомими. Не виключено, що
вже після перших хвилин розмови з новояв�
леним знайомим виникне взаємна симпатія,
яка надалі призведе до серйозних стосунків.
Також це гарний час для навчання та підготов�
ки різних документів. 

ГОРОСКОП
20 березня �31 березня

Що? Де? Коли? ���������		  		���
		

20�23 березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

в актовій залі Боярської ЗОШ № 5
відбудеться концерт "Весняний віночок".
У концерті беруть участь учні Боярської
дитячої школи мистецтв: хореографічний
ансамбль "Віночок" під керівництвом
Олени Зіновіївни Литвиненко та  учні класу
викладача сольного співу Вікторії
Богданівни Балик.  

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ

Час Назва

15�30 "Альфа і Омега: Зубата братва"
(мультфільм)

17�10 "Будинок�чудовисько" (мультфільм) 

19�00 "Тор" (бойовик)

21�10 "Оселя зла�4: Життя після смерті"
(жахи)

Час Назва

12�30 "Три богатирі та Шамаханська
царівна" (мультфільм)

14�00 "Кіт у чоботях" (мультфільм)

15�40 "Чудовиська проти прибульців"
(мультфільм)

17�20 "Ведмідь Йогі" (комедія)
19�00 "Зелений ліхтар" (фентезі)
21�00 "Ніч страху" (жахи)

24�25 березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Протягом наступного

тижня погода буде ста�

більною. Температура

коливатиметься від +10

до +12 вдень, та від +3 до

+5 вночі. Понеділок буде

найяснішим днем тижня.

А починаючи з вівторка і

до неділі, 25 березня,

небо буде помірно пох�

мурим, очікуються ко�

роткочасні опади.  З 26

березня синоптики обіцяють  незначне під�

вищення температури, проте ненадовго.

Останні вихідні березня будуть дощові. Тем�

пература вдень буде коливатися вдень від

+7 до +11, а вночі від 0 до +2.

23 березня о 18.00

20 березня о 13.00

Зичимо Вам наснаги в роботі,

професійних звершень та благо�

получчя. Нехай успіх ніколи не за�

лишає Вас, а у Вашій оселі  зав�

жди пануватимуть щастя та

злагода. 

Нехай примножуються доб�

рі справи, зроблені Вами, а

доля буде щедрою на щирих

людей. 

Бажаємо, щоб нове деся�

тиліття життя примножило

Вам сили та здоров’я  для

реалізації проектів, які спри�

ятимуть розбудові нашого

міста � Боярки.  

Із повагою, 

виборці округу  

Бажаємо Вам нових професійних досягнень, родинного

благополуччя, поваги від колег та розуміння від дітей та

онуків. 

Здоров'я Вам міцного, довгих років життя, злагоди та дос�

татку. 

Нехай усі омріяні проекти будуть втіленні в життя, а май�

бутнє принесе багато радісних моментів.   

Колеги та друзі
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Науковці дійшли висновку,

що зелений чай позитивно

впливає на серце та судини

завдяки своїй здатності зни�

жувати рівень у крові "погано�

го холестерину". Крім того, зе�

лений чай допомагає пригаль�

мовувати процес збільшення ваги.

За словами дослідників, цій якості чай зо�

бов'язаний спеціальній речовині, яка міс�

титься в ньому та яка сприяє нейтралізації

жирів, що потрапляють до організму разом

із "нездоровою" їжею. Для того, аби отри�

мати необхідну кількість цієї речовини, слід

випити 10 чашок зеленого чаю. 
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в міській бібліотеці для дітей  в рамках Всеукраїн�
ського тижня дитячого та юнацького читання від�
будеться зустріч з письменницею Зіркою Менза�
тюк. Наступного дня тут має відбутися зустріч з
боярською поетесою Тетяною Володай.

Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

�������� 
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Виявляється

Вітання

11112222

Здається 
в оренду приміщення

(площа � 177,5 кв.м) 
за адресою: м. Боярка,

вул. 40�річчя Жовтня, 51.

� Запам'ятай, синку, сім’я � це маленька
країна... 

� А ти тоді хто? 
� Я � президент! 
� А мама?
� Мама � влада. 
� А бабуся?
� СБУ.
� А я?
� А  ти синку � народ!
Наступного дня син телефонує батькові

на роботу:
� Пане президенте! До влади щойно

прийшов інший президент! СБУ спить, а
народ  нервує!

АНЕКДОТ


