
Він звернувся до присутніх в залі
представників ГО зі своїми пропо�
зиціями щодо співпраці та пар�
тнерства. Насамперед він відзна�
чив, що діючі в місті громадські ор�
ганізації перейшли на вищий рівень
своєї діяльності. У той же час Тарас
Григорович зауважив, що роль гро�
мадських організацій в житті міста
має зростати. На жаль, значна кіль�
кість ГО існує лише на папері. 

У своєму виступі очільник міста
звернув особливу увагу на питання
благоустрою Боярки. Він окреслив

ті позитивні перетворення, які ма�
ють статися в місті, та закликав
представників громадських органі�
зацій долучитися до екологічного
руху. Адже питання благоустрою
Боярки є спільним для усіх його жи�
телів. 

� Я виступаю за партнерство та
співпрацю між ГО та міською вла�
дою і запевняю вас, що зі свого бо�
ку максимально сприятиму вашому
розвитку, � зазначив Тарас Добрів�
ський. � Сьогодні надто актуальним
питанням для нашого міста є укла�
дання угод на вивезення сміття. Це
дійсно проблема, адже серед семи
тисяч абонентів угоди уклали лише
дві тисячі. Тому й виникають питан�
ня щодо якості вивезення сміття.
Жителі міста мають зрозуміти, що
вирішити цю проблему ми можемо
лише обопільно. В односторонньо�
му порядку її розв'язати не можли�
во. 

Тарас Григорович також подяку�
вав представникам громадських
організацій, які проводять роз'яс�
нювальну роботу та працюють в
напрямку екологічного виховання
населення, та закликав представ�

ників ГО до об'єднання зусиль що�
до реалізації спільних проектів. 

Зі свого боку представники гро�
мадських організацій розповіли
про ті завдання, які зараз стоять
перед їхніми ГО. До присутніх звер�
нулися Ніна Семенова, Сергій Чут�
кий, Володимир Нурищенко та інші. 

У свою чергу, голова правління
ГО "Центр розвитку громад" Ангелі�
на Лахтадир зазначила, що ЦСПР
вже став постійним місцем зустрічі
представників громадських органі�
зацій. Тут проводяться спільні захо�
ди. А відтак можна говорити, що
центр став об'єднавчим осередком
життя міських ГО. Тож не дивно, що
під час зустрічі прозвучала думка,
що саме "Центр розвитку громад"
може координувати спільні проекти
та сприяти об'єднанню представ�
ників різних організацій. 

� Ми прагнемо, аби кожна ГО са�
моствердилася та максимально
змогла розкрити свій потенціал, �
зазначила Ангеліна Лахтадир. � Тож
головним нашим завданням є під�
тримка громадських організацій. 

Інф. "Боярка�інформ"

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



 ����     ���� ���  ���� ����     ���� ����				  ���� ���� ���� ���� !!!!

№ 6 (190)

31 березня 2012 року

Газета Боярської міської ради

ТV �

прогр
ам

а

Наш передплатний індекс: 98573 ������������������������
КОНКУРС ПРОЕКТІВ - МЕХАНІЗМ

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ГРОМАД

областіНовини 

КП "ІА "Боярка�інформ" запрошує 
до співпраці підприємства, установи
та організації для розміщення своєї

інформації на рекламоносіях в центрі
Боярки (вул. Білогородська). 

Тел. для довідок 47�0�79.

ТЕМА НОМЕРА:
БЛАГОУСТРІЙ  

3 стор.

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ

НОВУ ГРУ!

4 стор.

Київщина має бути гідно представлена
у Всеукраїнському конкурсі проектів та
програм розвитку місцевого самовряду�
вання. На цьому наголосив губернатор
столичної області Анатолій Присяжнюк
під час інформаційно�методичного семі�
нару щодо організації роботи конкурсу,
який відбувся 27 березня в Київській
облдержадміністрації. 

Під час зібрання, в якому взяли участь
голови райдержадміністрацій, мери міст,
сільські та селищні голови, представни�
ки громадських організацій, було підпи�
сано угоду про співпрацю між Держав�
ним фондом сприяння місцевому самов�
рядуванню, Київською обласною радою
та Київською облдержадміністрацією. 

Днями команда КВК "Вітаміни" Боярської ЗОШ № 3 ста�

ла переможцем обласного етапу конкурсу команд КВК

юних інспекторів руху. Півфінал відбувся у с. Щасливому

Бориспільського району і виявився вдалим для боярчан.

Власне, у перемозі наших земляків ніхто й не сумнівався.

Тож у фінальних змаганнях, які відбулися вже у Вишнево�

му, боярські "Вітаміни" зустрілися із командами Білої Цер�

кви, Василькова та Фастова. 

2 стор.

Рішення про старт двомісяч�
ника благоустрою було прий�
нято під час останнього засі�
дання виконкому, яке відбуло�

ся 20 березня. Тож закликаємо
боярчан долучитися до міських
суботників, які пройдуть 31 бе�
резня, 7, 14 та 21 квітня. 

ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТУЮТЬСЯ 

"ВІТАМІНИ" У ЛУЦЬКУ 
ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ 

КИЇВЩИНУ

2 стор.

У попередніх номерах
нашої газети ми вже писали
про те, що в Києво�Святошин�
ському центрі соціально�пси�
хологічної реабілітації насе�
лення, який очолює Ангеліна
Лахтадир, проводяться нав�
чання з написання проектів
для представників громад�
ських організацій. Чергова
зустріч представників ГО від�
булася в центрі 24 березня.
Учасником зустрічі став і місь�
кий голова Боярки Тарас Доб�

рівський. 
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ЧЧЧЧ ИИИИСССС ТТТТ ІІІ ШШШ ИИИИ ММММ ,,,,

ЯКЩО КОЖЕН

ВЛАСНИК

ЖИТЛА

КУДИ  СЛІД

ЗВЕРНУТИСЯ?

ЩО ПРИ

СОБІ МАТИ?

укладе договір на вивезення
сміття

До КП “БГВУЖКГ” (вул. Леніна, 30), 
або до оперативних пунктів 

укладання договорів:
вул. Шевченка 

(приміщення будинку культури)
вул. Хрещатик, 7, Ворошилова, 26

Паспорт, ідентифікаційний
код та будинкову книгу 

Телефони для довідок: 40�257, 41�170

Боярку на семінарі пред�
ставляли міський голова Та�
рас Добрівський, секретар
міської ради Дмитро Пали�
вода, директор Києво�Свя�
тошинського центру соці�
ально�психологічної реабі�
літації населення Ангеліна
Лахтадир, голова асоціації
багатодітних сімей "Велика
сім'я" Сергій Чуткий. 

Як зазначив голова Дер�
жавного фонду Сергій Малі�
ков, конкурс програм роз�
витку місцевого самовряду�
вання � це можливість для
місцевих рад залучати кошти
для реалізації важливих про�
ектів. Окрім того, отримання
інформації щодо методології
написання проектів дозво�
лить органам місцевої влади
в майбутньому на якісно но�

вому рівні представляти свої
проекти в різноманітних кон�
курсах та виборювати євро�
пейські гранти.  

� Суттєво, що сьогодні
учасниками зібрання стали
керівники районів, міські,
селищні та сільські голови,
зауважив під час розмови з
журналістами голова Київ�
ської облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк. Для
нас дуже важливо, щоб вони
знали про цей конкурс та
володіли інформацією щодо
написання програм. Участь
в конкурсі, який, зокрема
проводить Державний фонд
сприяння розвитку місцево�
го самоврядування, � це ре�
альна можливість отримати
кошти під реалізацію важли�
вих проектів, які фінансува�
тимуться за рахунок коштів

державного бюджету. Цього
року на підтримку проектів
переможців конкурсу виді�
лено близько 30 млн. грн.
До того ж проекти та прог�
рами на конкурс можуть
розроблятися за основними
17 напрямками. Вважаю, що
Київщина має бути гідно
представлена в цьому кон�
курсі. До того ж ми маємо
приклади вдалої реалізації
подібних проектів на тере�
нах Київщини. Керівники
органів місцевого самовря�
дування мають бути ініціа�
тивними та не чекати, коли
президент чи губернатор
виділять кошти, а прагнути
й самостійно шукати мож�
ливості вирішення тих чи ін�
ших нагальних проблем, �
зауважив губернатор сто�
личної області.  

Про важливість заходу і,
зокрема, підписання трис�
торонньої угоди про спів�
працю окремо наголосив
голова Київської обласної
ради Олександр Качний. 

� Безумовно, це дасть нам
поштовх для покращення
роботи в цьому напрямку.
Представники Київської об�
ласті повинні розробити ці
програми таким чином, щоб
вони могли конкурувати з
проектами інших регіонів,
тобто бути якісними та до�
цільними. 

Інф. "Боярка�інформ"

Аграрії України могли б покри�
вати половину внутрішніх потреб
держави в світлих нафтопродук�
тах. Про це заявив міністр аграр�
ної політики та продовольства Ук�
раїни Микола Присяжнюк. На
думку міністра, кукурудза та са�
харні буряки реально можуть ста�
ти матеріалом, що дозволить Ук�
раїні виробляти біопаливо. Мож�
ливості України дозволять отри�
мати більше 5 млн. тон біопалива. 

Газета "НОВИНИ І СЕНСАЦІЇ"

Від 1720 до 2200 гривень буде підвищено
одноразову допомогу до

свята Перемоги інвалідам війни. Її розмір залежатиме від групи
інвалідності.

номера Цифра 

Насамперед, Глава держави за�
явив, що треба відновити довіру
суспільства до державної політи�
ки, спрямованої на покращення
життя громадян. Йдеться про
чесний перерозподіл доходів у
державі та встановлення принци�
пу соціальної справедливості.

Другим напрямком є комплек�
сне перетворення підходів до оп�
лати праці, податків та соціально�
го страхування, що включає у се�
бе підняття рівня доходів працю�

ючого населення та соціаль�
не забезпечення вразливих
верств. Одним із шляхів до�
сягнення цієї мети Прези�
дент зазначив запроваджен�
ня податку на багатство.

Третій напрямок � це гли�
бока модернізація сфери со�
ціального забезпечення. Це
курс впровадження євро�
стандартів � перехід до ство�
рення можливостей замість
долання наслідків. Необхід�
но перейти від безсистем�
них виплат до адресної до�
помоги та соціальних послуг,

які відповідають потребам кон�
кретної людини та сім'ї. Також
Глава держави звернув увагу на
необхідність сприяння залученню
до активного соціального життя
людей з обмеженими можливос�
тями та облаштування для них
відповідних умов праці і відпочин�
ку.

Четвертим важливим напрям�
ком соціальних реформ є сприян�
ня ефективній зайнятості та ство�
рення нових робочих місць для
громадян. 

Соціальними ініціативами Пре�
зидента України передбачені за�
ходи і у сфері пенсійного забез�
печення. Зокрема він доручив
урядові провести поетапний пе�
рерахунок пенсій низки категорій
громадян, викорінивши таким чи�
ном несправедливість у пенсій�
них виплатах. 

Проголошені соціальні ініціати�
ви Президента України � це послі�
довний курс підвищення стандар�
тів життя громадян та їхнього
добробуту.
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Сил України (ЗСУ) передбачає скорочення численності
української армії протягом наступних п'яти років з 192 ти�
сяч до 70 тисяч чоловік. При цьому до 2017 року в Україні
планується скасувати строкову службу, а одним із голов�
них завдань Концепції реформування та розвитку Зброй�
них Сил до 2017 року являється виконання армією бойо�
вих задач без додаткової мобілізації.

Газета "МК"В УКРАЇНІ"
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В 2011 році населення нашої країни зменшилося на
162 тисячі чоловік, а всього за роки незалежності нас
стало менше на 6 мільйонів. Тобто в середньому щороку
кількість жителів України зменшувалося на 300 тис. осіб.
Станом на 1 січня 2012 року нас вже 45,6 млн. Торік із
життя пішло 664588 українців, а народилося 502595 не�
мовлят. 

За даними Держкомстату, у понад 65 % випадків при�
чиною смерті є хвороби системи кровообігу, а у 13 % онко�
захворювання. 

Газета "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА" 
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Область
Держава

Знай наших

Про що пишуть?

Президент України

Віктор Янукович виступив із

ініціативою докорінного пе�

реоснащення соціальної по�

літики держави. Окреслені

чотири стратегії реформ

Президента України перед�

бачають поступове підви�

щення рівня соціального

життя громадян та розвитку

економіки, які мають реалі�

зовуватися найближчим ча�

сом у нашій державі. 

1 стор.

Призом за перше місце став новенький ноутбук,

який "Вітаміни" привезли до рідної школи. 

На свято до Вишневого також завітав  народний

депутат України Петро Мельник, який щиро

побажав боярчанам перемоги. 

Цієї неділі, за символічним збігом � 1 квітня � бо�

ярчани мають взяти участь у заключному етапі кон�

курсу, що відбудеться у Луцьку. Тримаймо за наших

кулачки � нехай повертаються з перемогою!

Підготувала Світлана Кудрик

1 стор.



Спершу вартівці завітали на
територію історичної частини
міста. Неприємне видовище
чекало на них біля обох туб�
диспансерів, що знаходяться
на території Боярки. Головний
лікар обласного тубдиспан�
сера Василь Шурипа із розу�
мінням поставився до заува�
жень представників громад�
ського формування і пообі�
цяв, що найближчим часом
територія біля медичного зак�
ладу буде прибрана. На відмі�

ну від нього, керівник район�
ного тубдиспансера Віталій
Андрієвський на зауваження
відреагував без ентузіазму. 
І сказав, що може, до травня
приберуть. На порушників
правил благоустрою одразу ж
було було складено адмін�
протоколи.

Крім того, керівник громад�
ського формування "Бояр�
ська Варта" Олег Новохаць�
кий нагадав керівнику туб�
диспансера, що штраф за по�

рушення міських правил бла�
гоустрою досить значний � від
800 до 1700 грн. Вважаю, що
це вагомий аргумент для усіх
керівників установ, закладів
та підприємств, а також жите�
лів багатоквартирних та при�
ватних будинків активізувати
свої зусилля в облаштуванні
та очистці прилеглих терито�
рій… 

Нова Боярка також не дуже
порадувала учасників рейду.
Залишає бажати кращого
стан території, прилеглої до
будинку № 45 по вулиці Біло�
городській. Це, до речі, одна
із перших багатоповерхівок,
що зустрічає гостей міста. А
там � і новорічні ялинки, і по�
бутове та будівельне сміття, і
торішнє листя…

Враження про населений
пункт багато в чому залежить

від чистоти, в першу чергу,
центральних вулиць. Тому
прискіпливе око фотокорес�
пондента фіксувало старе
листя, літаючі поліетиленові
пакети, що знайшли прихис�
ток у заростях кущів та гіллі
дерев біля багатьох будинків
по вулиці Гоголя. Зокрема ду�
же "симпатичний" смітничок,
що причаївся у дворі будинку
№ 52.

А ще псували настрій стіни
будинків та стовпи, обклеєні

рекламними оголошення�
ми. 

Закликаємо всіх бояр�
чан звернути увагу на
стан благоустрою ваших
двориків, присадибних
ділянок, прибудинкових
територій. Традиційно в
Україні до Великодня
прибирали та облаштову�
вали оселі й обійстя. Тож
не будемо порушувати
традицій та гуртом наве�
демо лад у нашому спіль�
ному домі � Боярці. 

Погодьтеся, що  жити у
затишному та чистому
місті значно приємніше,
ніж щодня спостерігати,
як вітер розносить сміття

та непотріб, а прибудинкові
території "прикрашають" ку�
чугури відходів. 

До того ж дотримання еле�
ментарних правил благоус�
трою зекономить ваші гроші.
Адже, як зазначив під час
рейду командир ГФ "Бояр�
ська Варта" Олег Новохаць�
кий, до порушників застосо�
вуватимуться штрафні санкції.
Тож прибрати все одно дове�
деться. 

Наступного тижня корес�
понденти "Боярка�інформ"
знову вирушать "на полю�
вання" � в пошуках порушни�
ків правил благоустрою. Ви
ще не прибрали біля свого
будинку? Тоді ми йдемо до
вас!

Світлана Кудрик, 

фото автора

ЙЙ
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На 20�30%
змен�

шаться витрати на виве�
зення сміття за умови
встановлення контейнерів
для різних видів відходів. З
огляду на економічну до�
речність появи в місті кон�
тейнерних площадок для
роздільного збору сміття,
міська рада має намір, аби
в Боярці найближчим ча�
сом з'явилися такі об'єкти
для збору побутових відхо�
дів. Головне тепер, щоб
боярчани з розумінням
поставилися до реалізації
такого проекту та привчи�
лися сортувати сміття. 

200нових урн пла�
нує закупити

міська рада для встанов�
лення їх в місті. Сподіває�
мося, що їх поява сприяти�
ме тому, аби наше місто
стало чистішим. 

�� �� �� �����	��? �� $���� �� �	!

Двомісячник благоус�

трою вже стартував на тере�

нах Києво�Святошинського

району і зокрема в Боярці.

Чи розпочато роботи з при�

бирання вулиць та прибу�

динкових територій? Це ви�

рішили перевірити члени

громадського формування

"Боярська варта" разом із

кореспондентом "Боярка�

інформ".

штраф 
за порушення

міських правил
благоустрою 

досить значний �
від 800 

до 1700 грн

Голос народу �% &'()*+,. /&+012 3)'
*.41'15 46'7' 8941+?

Весна � час наве�

дення чистоти у місті. Як

боярчани долучаються

до очищення вулиць Бо�

ярки від сміття, що на�

копичилось протягом

зими? Про це ми поціка�

вилися безпосередньо у

них. Ось що ми почули.

Юрій Загорний 

� Перш за все, я намагаюся не
смітити на вулицях міста, а кида�
ти непотріб в контейнери. Влас�
не, наявність контейнерів для
сміття � запорука чистоти в місті.
Коли я був у Португалії, звернув
увагу, що там, не менше двох
контейнерів на кожні 300 м. Якщо
у нас буде так само, тоді не бу�
дуть виникати стихійні звалища,
як це було біля колишнього кіно�
театру ім. Островського.

Олексій 
Майброцький

� Ми платимо за при�
бирання двірникові, і я
вважаю, що це досить
ефективно. Я зайнятий
чоловік, а коли я не
працюю � хочу відпочи�
ти. Вважаю, що кожен
має займатися спра�

вою, на яку він
вчився, і тоді все
буде гаразд. У нас
на сходах та в дво�
рі чисто, і я повніс�
тю задоволений
роботою нашого
двірника. Хоча та�
ка ситуація далеко
не в усіх дворах.

Олена Правицька

� Восени і навесні ми, як правило,
із сусідами збираємося й робимо
"генеральне прибирання" вулиці бі�
ля наших осель. Бо за літо та, особ�
ливо, зиму на ній збирається чимало
сміття. Його ми не палимо, як це
практикується багатьма боярчанами
в осінньо�весняний період, а виво�
зимо � і не в ліс, а на офіційне звали�
ще.

Наталія Ткаченко 

� Два рази на рік ми беремо участь у
прибиранні центру міста. Зокрема,
парку біля міської ради, а також місь�
кого кладовища. Ми � я маю на увазі
прихожан Церкви Спасіння � щоразу
вигрібаємо гори сміття. Очевидно, що
багато громадян просто економлять
на укладенні договорів про вивіз сміт�
тя і викидають його "перед носа" сво�
їм землякам. Із цим потрібно бороти�
ся, бо чисто не там, де прибирають, а
там, де не смітять.

Біля кооперативного будинку по вул. Білогородській, 45

Розклеювання оголошень на стінах � також порушення

Поблизу районного тубдиспансера 

����� "�����
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ІЗ ІСТОРІЇ ПРОБЛЕМИ  
Коли знаходишся в європейських

країнах, завжди відзначаєш відсутність
сміття на вулицях і переповнених сміт�
тєвих баків біля будинків. Це �  резуль�
тат політики боротьби зі сміттям, яку
сповідують вже кілька століть. Уперше
європейці замислилися над питанням
чистоти міст після страшної епідемії чу�
ми в 13�14 столітті, яка забрала життя
практично у 40% населення регіону. Ві�
домо, що батько Вільяма Шекспіра ще в
14 столітті був оштрафований міською
владою за викидання сміття на вулицю.
Тоді ж було заборонено звалювати сміт�
тя біля джерел питної води. У 16 столітті
виробники Англії почали отримувати
податкові пільги за утилізацію сміття. У
19 столітті під час промислової револю�
ції проблема збирання й утилізації сміт�
тя перейшла в розряд однієї із ключо�
вих. В Англії формується діюча і нині ор�
ганізація "Армія спасіння", до якої вхо�
дили бідняки, які за їжу і невелику плат�
ню займалися прибиранням стихійних
сміттєзвалищ. Тоді ж у всій Європі ство�
рюються постійно діючі комунальні
служби з прибирання й утилізації сміт�
тя. 

КРУГЛЕНЬКІ ШТРАФИ 
ТА НАВІТЬ 

ТЮРЕМНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ
Сьогодні високі штрафи за скидання

сміття в недозволеному місці і злагод�
жена робота комунальників стали запо�
рукою чистоти європейських міст. Єв�
ропейська влада стежать за чистотою,
примушуючи громадян не просто вики�
дати сміття в сміттєві баки, а сортувати
відходи та очищати упаковки. У Німеч�
чині любителю все скидати в один кон�
тейнер можуть відмовити у вивезенні
сміття взагалі. За цукеркову обгортку
або сигаретний недопалок, викинутий
повз урну, в Швеції можуть оштрафува�
ти на 90 євро, а за велику кількість сміт�
тя, викинутого повз сміттєвий бак, заг�
рожує навіть тюремне ув'язнення стро�
ком до 1 року. У Швейцарії ж за "непра�
вильно" викинуте сміття можуть оштра�
фувати на кілька тисяч франків. 

Є  ще один важливий момент, який від�
різняє Україну від країн ЄС. Там категорич�
но заборонено самостійно знищувати сміт�
тя. За його спалювання у власному дворі чи
каміні в Німеччині доведеться сплатити
штраф у розмірі близько 1000 євро. 

ЗА АКУРАТНЕ СОРТУВАННЯ
СМІТТЯ � ЗАОХОЧЕННЯ

Закони передбачають не тільки ка�
ральні, але й заохочувальні заходи. За
акуратне сортування міська влада в дея�
ких країнах вводить заохочення � зни�
ження вартості вивезення сміття до 50%,
знижки в магазинах і навіть подарунки.

СТИМУЛЯЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
СУЧАСНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ

ПО�ЄВРОПЕЙСЬКИ
У країнах ЄС визначені чіткі норми

щодо відправки сміття на звалище, за
порушення яких карають солідними
штрафами. Наприклад, Польща платить
значні суми  за не досить активне впро�
вадження сучасної системи зі збору та
переробки сміття.

Підготувала
Олександра Сичевська

А як у них?Мовою цифр

Чисто там, де не смі�

тять, а також там, де приби�

рають. Ці два принципи у рів�

ній мірі працюють в більшості

країн Європи. З одного боку

високі штрафи і висока куль�

тура громадян у поводженні зі

сміттям, з іншого � злагодже�

на робота комунальних служб

щодо очищення території.

Ось секрет "чистої Європи".

Думки збирала 
Олександра 

Сичевська
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Мітинг та урочистості з нагоди 150�ої
річниці від дня народження художника
пройшли під патронатом голови Києво�
Святошинської райдержадміністрації
Олександра Зайця. Учні Малютянської за�
гальноосвітньої школи поклали до меморі�
альної дошки квіти. Вітальні промови виго�
лосили заступник голови Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації Анатолій
Іскоростенський, сільський голова Малю�
тянки Руслан Сіленко, представник народ�
ного депутата України Петра Мельника
Сергій Королюк.

З привітаннями виступили також мистец�
твознавець, заввідділом Національного ху�
дожнього музею України Ольга Жбанкова,
мистецтвознавець, заслужений журналіст
України, відповідальний секретар журналу
"Всесвіт" Ніна Харчук, археолог, історик,
музеєзнавець, відповідальний секретар ук�
раїнського благодійного фонду "Трипілля"
Валентина Рябова та вдова правнука ху�
дожника Михайла Грузова � Людмила Ми�
хайлівна. Голова Малютянського осередку
Партії регіонів Юрій Цибін привітав присут�
ніх зі святом та передав музею подарунок �
підключення до мережі Інтернет.
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Цей турнір, на думку його
організаторів � президента
Федерації України з гри новус
Івана Лісовенка та головного (і
поки що � єдиного) спонсора
турніру, голови ГО "Боярчани"
та депутата Боярської міської
ради Юрія Єдакова � має ста�
ти початком нової спортивної
ініціативи: цікавої для учасни�
ків, захоплюючої для глядачів
та перспективної для міста та
району.

Новус � гра для всіх
Три тижні тому в Боярці

з'явилися два перших столи
для новусу... А сьогодні в
спортивній залі школи вже
проходить загальноміський
турнір та запеклі "баталії" за 5
ігровими столами!.. Причому
відразу впадають у вічі приязні
відкриті посмішки на обличчях
всіх без винятку присутніх і
спокійна зосередженість
гравців. В чому ж справа? У
самому характері гри!

� Знаєте, що найбільше
привабило в цій новій грі осо�
бисто мене? Її універсальність
та практично невичерпні мож�
ливості щодо самовдоскона�
лення, � пояснює Юрій Єда�
ков. � Наші діти дуже різні.
Хтось має міцне здоров'я, але
не має "бійцівських" якостей,
відтак такі види спорту, як

бокс, боротьба, навіть футбол
для нього "закриті". А хтось
має певні вади: від просто
слабкого здоров'я до особли�
вих фізичних потреб. Секрет
новусу в тому, що він підхо�
дить абсолютно всім! Більше
того, певна фізична вада тут
може стати... перевагою! Нап�
риклад, вада слуху може до�
помогти зосередитися. Та
найголовніше те, що така ди�
тина може стати переможцем
навіть змагань світового рівня.
Причому � не в статусі пара�
олімпійця, а "звичайного"
спортсмена! Подумайте, нас�
кільки це важливо для станов�
лення особистості, � захопле�
но розповідає Юрій Іванович. 

"Завжди поспішай...  
повільно!"

Ці слова викарбувано на
зворотному боці чемпіонських
медалей. На перший погляд,
як для спортсменів, вони зву�
чать трохи дивно. Тому за
роз'ясненнями звертаюся до
Івана Лісовенка. Його слова
стали своєрідним підтвер�
дженням думки мого попе�
реднього співрозмовника:

� В новусі результат дає не
бездумний напір, а чіткий роз�
рахунок, � говорить Іван Івано�
вич. � Тільки такий "повільний
поспіх" веде до перемоги.

Втім, цей девіз має скоріше
медичне, аніж спортивне зна�
чення.

� Невже новус має ще й ліку�
вальні властивості? � Дивуюся.

� Річ у тім, що під час гри в
новус діти мають можливість
розвивати дрібну моторику
м'язів рук та координацію ру�
хів взагалі, окомір, концентра�
цію та стійкість уваги. Додайте
до цього просторову уяву, ло�
гічне мислення та спокійні по�
зитивні емоції � і ви будете ма�
ти повну картину терапевтич�
ного впливу гри на її учасників.

� А що ж від спорту залиша�
ється?

� Змагаючись, діти розвива�
ють лідерські якості та вчаться
виборювати перемогу, а еле�
менти застосування матема�
тичних функцій сприяють інте�
лектуальному розвитку осо�
бистості гравця. Ну чим не ін�
телектуальний вид спорту? 

Учень Боярської першої 
став першим 

Утім, повернімося до турні�
ру. В ньому взяли участь 8
гравців: 7 боярчан та 1 киянин.
Скажете � мало? Можливо, це
й добре. Адже, по�перше, ці
вісім � найперші. Саме з них і
починається історія боярсько�
го новусу. А, по�друге, саме з
них й буде комплектуватися

збірна Боярки для участі в
Першому Всеукраїнському (а,
можливо, й Міжнародному!)
шкільному турнірі з новусу,
який відбудеться в нашому
місті 7 � 8 квітня. Тому перемо�
га на міському турнірі є сер�
йозною заявкою. 

Золотим призером  турніру
став Олексій Місевський �
учень Боярської ЗОШ № 1.
Друге місце посів учень п'ятої
школи Вадим Ярмоленко. А
призова “бронза” дісталася
киянину Євгену Грєбнєву. Що
ж до "золотого резерву" бояр�
ських новусистів, то до нього
увійшли Вікторія Прокопенко
(Боярська ЗОШ № 3, ІV місце)
та Марина Чорна (Боярська
ЗОШ № 1, V місце).

Окрім медалей та почесних
дипломів для переможців, всі
без винятку учасники турніру
отримали солодкі подарунки
від спонсора, а дівчата�учас�
ниці � ще й по букету квітів! Що
ж до гарного настрою та сили�
силенної позитивних емоцій �
то вони тепер... просто вести�
муть по життю цю дружну ві�
сімку! Адже новус � це гра, яка
дарує... нових друзів! А що в
наш час може бути важливі�
шим за це?

Радислав Кокодзей, 
фото автора

У фойє закладу були пред�
ставлені роботи вихованців
зразкових студії "Фітоди�
зайн" (керівник Людмила
Єріна) та студії образотвор�
чого мистецтва "Звичайне
диво" (керівник Тетяна Полі�
щук). 

Привід для такого свята
дитячої творчості був досить
важливим: дві студії та колек�
тив "Алегро" підтверджували
звання зразкових, а от вихо�
ванці "Перлини" та "Ритмів"
виборювали почесне звання
"Народний художній колек�
тив". 

Оцінювала рівень роботи
та досягнення цих колективів
оглядова комісія. 

Підтримати юних вихован�
ців прибули й представники
влади.

Щиро вітали учасники та
глядачі концерту шановних
гостей � народного депутата
України, ректора Національ�
ного університету державної
податкової служби Петра
Мельника, заступників голо�
ви Києво�Святошинської ра�
йонної державної адмініс�
трації: Анатолія Іскоростен�
ського та Миколу Ляшенка,
голову Боярської міської ра�
ди Тараса Добрівського та
інших.

Концерт відкрили ан�
самбль "Ритми" з вальсом
"Весна" та вихованці студії
"Перлина", які виконали гімн
"Оберегу".

Два відділення концерту
пройшли на одному диханні,
адже дитяча творчість, як ні�
що інше, просвітлює душі та

дарує невимовну насолоду.
Саме на цьому акцентував

увагу присутніх і народний
депутат Петро Мельник, кот�
рий зауважив, що вже вдруге
із великим задоволенням
проводить щорічний фести�
валь дитячої творчості "Моя
мама найкраща". І захід,
свідком якого він став, також
подарував йому величезну
насолоду.

Незабутнє враження на
присутніх справили усі кон�
цертні номери, адже за ними
відчувалася велика підготов�
ча робота � від сценічної май�
стерності до вишуканих кос�
тюмів. Тож і дякували щедри�
ми аплодисментами глядачі
юним даруванням � вихован�
цям студій "Перлина" та
"Ритми", а також учасникам

ансамблю "Алегро".
До речі, з пісенним пода�

рунком перед присутніми
виступив гурт "ТріоРіо" у
складі Оксани Нурищенко та
мам її вихованців � Людмили
Яковенко і Тетяни Зубкової
(Володай).

Оглядова комісія залиши�
лася дуже задоволена поба�
ченим. Так, колективи "Обе�
регу" показали справді висо�
кий рівень підготовки дітей.
Тож є надія, що три зразкові
студії підтвердять свої зван�
ня, а дві � стануть народними
художніми колективами.
Принаймні клопотання про
це члени комісії вже підготу�
вали.

Світлана Кудрик, 
фото автора 

Міські  новини

24 березня у Малютянці від�
булися святкування з нагоди 150�ої
річниці від дня народження видат�
ного українського художника Ми�
коли Корниловича Пимоненка.
Участь у святкуваннях взяла й Бо�

ярська делегація. 

Тому саме команда Боярської ЗОШ
№ 3 відкрила конкурс фрагментом вис�
тави, присвяченої проблемі СНІДу.
Надзвичайно емоційне та напружене
видовище не залишило у залі байду�
жим жодної людини і, власне, задало
тон усьому конкурсу.

Кращими виявилися моделі школи
сприяння здоров'ю, представлені Но�
восілківською ЗОШ (І місце), Петро�
павлівсько�Борщагівською ЗОШ (ІІ міс�
це) і Вишнівською ЗОШ № 2 (ІІІ місце).

Тож окрім Боярської ЗОШ № 3, яка
автоматично проходить на обласний
етап конкурсу, згадані навчальні закла�
ди захищатимуть власні моделі школи
сприяння здоров'ю на рівні області. А
якщо пощастить, то й на Всеукраїн�
ському рівні. 

������	 ������ -
�	$��	�	 

Нещодавно Боярська ЗОШ
№ 3 стала епіцентром районного
етапу Всеукраїнського конкурсу на
захист моделі школи сприяння
здоров'ю. Цікаво, що господарі �
Боярська третя школа � вже двічі
перемагали у цьому конкурсі. І нині
навчальний заклад має статус
опорного закладу Київської облас�
ті з питань змістовного дозвілля.

10 стор.
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Нещодавно на сцені
актової зали районної кла�
сичної гімназії свою май�
стерність презентували
представники одразу трьох
зразкових колективів та
студій Києво�Святошин�
ського районного центру
творчості молоді "Оберіг",
який очолює Надія Скако�
дуб, � вокального ансам�
блю "Алегро" (керівник
Олена Дзюба), студії ест�
радно�народного співу
"Перлина" (керівник Окса�
на Нурищенко) та студії
бального танцю "Ритми"
(керівник Ольга Зарицька).

Знай наших

������$ ��� ��� ���� ���!
Саме ці слова могли стати де�

візом першого в історії міста турніру
з новусу серед школярів, який
пройшов у Боярській ЗОШ №1 24

березня.
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31  березня 2012 року 5555

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20 березня 2012 року                                                                    № 27/1

м. Боярка

Про проведення весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою м. Боярка

Керуючись п.п. 7 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно Правил благоустрою , затверджених рішенням  ХІV сесії Боярської міської
ради № 14/701 від 24 листопада 2011 року, �

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Провести весняний двомісячник благоустрою та поліпшення санітарного стану території
м. Боярка у термін з 20 березня по 30 квітня 2012 року.

2. Затвердити штаб по координації робіт із проведення весняного двомісячника з
благоустрою міста згідно додатку 1.

3. Затвердити заходи по проведенню весняного двомісячника з благоустрою міста згідно з
додатком 2.

4. 31.03.12, 07.04.12, 14.04.12, 21.04.2012 провести міські суботники благоустрою з
залученням, підприємств, громадських організацій та шкіл м. Боярка.

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету виділити кошти на проведення
двомісячника з благоустрою, передбачені бюджетом міста на 2012 рік.

6. Кожної п’ятниці  проводити засідання штабу по координації робіт осіннього двомісячника
з благоустрою та санітарній очистки міста.

7. Підсумки проведення весняного двомісячника розглянути на засіданні виконкому 2012 р.
8. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови

Давиденка М.І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РІШЕННЯ
від  20 березня 2012 року                                                           №  26/1

м. Боярка

Про діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку на
території міста Боярка

Заслухавши інформацію про діяльність громадського формування "Боярська
варта",  враховуючи, що  громадські формування "Правозахист" та "Вікторія" не
здійснюють діяльність по охороні громадського порядку на території міста Боярка та
не надали інформацію про свою діяльність, керуючись Законами України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та  "Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Інформацію про діяльність  громадського формування "Боярська варта" прийняти до
відома .

2. Громадському формуванню "Боярська варта":
�  активізувати роботу з охорони  громадського порядку на території міста Боярка, а також

по  припиненню адміністративних  правопорушень  і злочинів та запобіганні їм;
� посилити взаємодію  з правоохоронними  органами, місцевими органами  виконавчої

влади  та виконавчим комітетом міської ради, додержуючись   принципів   гуманізму,
законності,    гласності,  добровільності,  додержання  прав  та свобод людини і громадя�
нина, прав і законних інтересів юридичних  осіб;

� особливу увагу в своїй діяльності звернути на забезпечення на території міста
неухильного дотримання та виконання Правил благоустрою міста Боярка.

3. У зв'язку із бездіяльністю громадських формувань "Правозахист" та "Вікторія" по
забезпеченню громадського порядку та території міста Боярка, порушити клопотання
перед районним відділом внутрішніх справ про вжиття заходів про розпуск зазначених
формувань та скасування їх державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Дубовецького В.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РІШЕННЯ
від  20 березня 2012 року                                                           №  26/2

м. Боярка

Про надання погодження на безоплатне
розповсюдження газети "Боярка4Інформ"

З метою покращення інформування жителів міста Боярка про діяльність міської
ради та виконавчого комітету, про громадсько�політичні, культурно�просвітницькі,
спортивні та інші вагомі події в життєдіяльності територіальної громади міста
Боярка, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" , "Про
інформацію", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1.Погодити КП "ІА“Боярка�Інформ" збільшення накладу газети "Боярка�Інформ"  на 5000
екземплярів для безоплатного розповсюдження.

2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови
Дубовецького В.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РІШЕННЯ
від  20 березня 2012 року                                                           №  26/3

м. Боярка

Про надання погодження на безоплатне розміщення  в газеті "Боярка4Інформ"
матеріалів  міських  та районних служб стосовно своєї діяльності

З метою ознайомлення жителів міста Боярка з інформацією, яку надають міські та
районні служби стосовно своєї діяльності керуючись Законами України "Про
місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Надати погодження на безоплатне розміщення в газеті "Боярка�Інформ" матеріалів,
міських та районних служб стосовно своєї діяльності,  згідно з переліком ( додається).

2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови
Дубовецького В.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20 березня 2012 року                                                            №27/2

м. Боярка

Про надання дозволу КП «Боярка4Водоканал  на розроблення проектно4технічної
документації з реконструкції очисних споруд в м. Боярка

Розглянувши лист директора КП «Боярка�Водоканал» від 20.03.2012 р. №138,
відповідно до Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні» з метою
забезпечення енергозбереження та ефективної роботи очисних споруд  м. Боярка,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл КП «Боярка�Водоканал» на розроблення проектно�технічної
документації з реконструкції очисних споруд  в м. Боярка.

2. Попередити директора КП «Боярка�Водоканал», що проведення робіт з реконструкції
очисних споруд можливо лише після виконання та затвердження проектно�технічної
документації та отримання експертизи проекту.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на заступника міського голови з
житлово�комунальних питань Давиденка М.І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20 березня 2012 року                                                                         № 26/4

м. Боярка

Про легалізацію Громадського формування "Батьківський  комітет (рада)
дошкільного навчального закладу "Дитячий садок № 2" м.Боярка" шляхом
повідомлення про його заснування

Керуючись ст.ст.14,15 Закону України "Про об'єднання громадян", Постановою
Кабінету Міністрів України від 26.01.1993 №140, відповідно до ч.б) п.7 ст. 38 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву Данильчевої
Ганни Миколаївни, Коновальчук Анни Олександрівни та Притули Світлани
Володимирівни про легалізацію громадського формування "Батьківський комітет
дошкільного навчального закладу "Дитячий садок №2" м.Боярка" за юридичною
адресою: м.Боярка, Києво�Святошинський район, Київська область,
вул.Хрещатик,74, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Легалізувати Громадське формування "Батьківський комітет дошкільного навчального
закладу "Дитячий садок № 2" м.Боярка" шляхом повідомлення про його заснування за
місцем знаходження: м.Боярка, Києво�Святошинський район, Київська область, 
вул. Хрещатик, 74.

2. Внести Громадське формування "Батьківський комітет дошкільного навчального
закладу "Дитячий садок № 2" м.Боярка" в реєстр об'єднань громадян за № 84.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
В.М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Офіційно

Під час роботи круглого столу
планується на підставі обмі�
ну думками розглянути і
напрацювати спільні під�
ходи щодо:
• вироблення єдиних

принципів і механізмів
співпраці з підняття  актив�

ності населення у процесах
творення своєї Держави; 

• можливостей об'єднання зусиль громадських
організацій у ході виборчих перегонів 28 жовтня 2012
року; 

• координації дій із забезпечення дієвого грома�
дянського контролю за перебігом виборів.

Запрошуємо до участі  керівників та акти�
вістів політичних сил, громадських об`єд�
нань, а також представників ЗМІ приєдна�
тись до висвітлення цієї тематики.

Координатори Всеукраїнського громад�
сько�соціального проекту "Я�Виборець!" 

За усіма питаннями звертатись за телефонами:

097�922�22�43, 067�232�40�04, 044�221�01�05

Круглий стіл "Я� Виборець!"відбудеться 07 квітня 2012 року о 10.00  год. 
у приміщенні Києво�Святошинського центру соціально�психологічної 

реабілітації населення  МНС України за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, буд. 83.

Видавець Дмитро

ВОЙЦЕХ та читачі

газети � проти сміття.

Долучайтеся!

Другий суботник у БОЯРЦІ 
з конкурсами, призами та сюрпризами

7 квітня о 12:00
Обмін сміття на частування та подарунки

у парку імені Тараса Шевченка,

на вході до стадіону “Зеніт”, що по вулиці

Молодіжній
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31  березня 2012 року

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
09:25 Погода
09:30 Світло
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 Погода
11:00 Театральні сезони
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:35 Хай щастить
12:55 Темний силует
13:15 Х/ф "Бомж"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Діловий світ. Агро�

сектор
15:20 Euronews
16:10 Погода
16:15 "Секрети успіху" із

Н. Городенською
16:45 Х/ф "Старі полков�

ники"
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:35 Діловий світ
18:55 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
19:45 М. Задорнов. "Задо�

ринки"
20:15 Aфтершок
20:40 Світ спорту
20:45 Плюс�мінус

20:50 Про виплати ком�
пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 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)
10:45 Т/с "Пончик Люся" (1)
11:40 "Шість кадрів"
12:35 "Зніміть це негайно"
13:30 "Цілковите перевті�

лення"
14:20 "Давай одружи�

мось"
16:10 "Сімейні мелодра�

ми�2"
17:05 "Не бреши мені � 3"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Говоримо і показує�

мо"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "І прийде кохання"
22:40 Т/с "Інтерни" (2)
23:05 ТСН
23:20 Т/с "Інтерни" (2)

05:30, 22:35 Т/с "Круті бе�
реги"

07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"З новим ранком"

07:30, 20:25 "Спорт у "По�
дробицях"

09:10, 20:30 Т/с "Щасли�
вий квиток"

11:20 Т/с "Одного разу в
міліції"

12:15, 05:00 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:10 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Таємниці слідс�

тва �10"
17:50 Т/с "Кровинушка"
18:00 Новини 
18:55 Т/с "Свати�5"
20:00, 03:00 "Подробиці"
00:40 Х/ф " Про що ще го�

ворять чоловіки"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж і худни
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" (1)
11:55 Інтуїція
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:45 FAQ
23:00 На добраніч, мужики
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:25 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:10 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Убивча сила"
12:40 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Чужий район"
15:20 Т/с "Прокурорська

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

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:15 Факти. Підсумок
22:30 Х/ф "Вбивча швид�

кість" (2)
01:00 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний
детектив"

07:00 Т/с "Комісар 
Рекс" (1)

09:00 "Неймовірна правда
про зірок"

10:10 "ВусоЛапоХвіст"
11:10 Х/ф "Повернення

блудного тата" (1)
13:35 Т/с "Без терміну

давності. Добре
ім'я" (1)

14:40 "Нез'ясовно, але
факт"

15:40 "Битва екстрасен�
сів. Боротьба кон�
тинентів"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 "Неймовірна правда
про зірок"

19:05 Т/с "Без терміну
давності. Життя на�
повнене сенсом" (1)

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

05:50 Kids Time
05:55 М/с "Джуманджи"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Ква�

дратні штани"
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"
10:35 Т/с "Молодята"
11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Ластівчине гніз�

до"
14:00 М/с "Аладдін"
14:35 М/с "Джуманджи"
14:55 М/с "Губка Боб Ква�

дратні штани"
15:30 Teen Time
15:35 Пекельне побачення
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Заколотний

шлях"
16:50 Teen Time
16:55 Т/с "Не родись

вродливою"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:45 Шур�амури
22:40 Т/с "Ластівчине гніз�

до"
23:45 Очевидець

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. Зіркові

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

могосподарки"
00:00 Т/с "Надприродне"

05:45 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:35 "Друга смуга"
06:40 Х/ф "Мічений 

атом" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос�Анд�

желес"
10:00 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 10"
11:00 Т/с "Закон і поря�

док"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Оплачено

смертю"
15:40 Х/ф "Сіль землі" (1)
17:10 Х/ф "У лісах під Ко�

велем" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Прищівці. Історія
занепаду

19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Т/с "CSI: Лас�Вегас

� 10"
21:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:30 Т/с "Закон і поря�
док"

23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Крокодил" (3)

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 � 3" (1)
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Т/с "Гончі � 3" (1)
12:50 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Позашлюб�
на дочка Максима
Дунаєвського. Час�
тина друга"

13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 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)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР
К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1990 — над Львівською ратушею вперше в Ук�
раїні офіційно піднятий синьо�жовтий прапор

1999 — Збройні сили НАТО нанесли перший
повітряний удар по столиці Югославії Белграду

НАРОДИЛИСЯ: 

1930 — Гельмут Коль, канцлер Німеччини
1982�1998

06:00 ТЕЛЕМАРАФОН
"Пісня об'єднує
нас"

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
19:30 Новини (із сурдо�

перекладом)
19:45 Смішний та ще

смішніший
20:10 Діловий світ. Тиж�

день
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 221. Екстрений

виклик
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:50 Погода
21:55 Зірки гумору. 

В. Моїсеєнко, 
В. Данилець, 
Ю. Гальцев, О. Во�
робей, С. Дробо�
тенко, Я. Арлазоров

22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
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 "ТСН�тиждень"
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)
10:45 "Шість кадрів"
11:20 Т/с "Пончик Лю�

ся" (1)
12:15 "Зніміть це негай�

но"
13:10 "Цілковите перев�

тілення"
14:00 "Давай одружи�

мось"
14:50 "Міняю жінку � 4"
16:05 "Сімейні мело�

драми � 2"
17:00 "Не бреши ме�

ні � 3"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Говоримо і пока�

зуємо"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "Принци бажають

познайомитися"
22:25 Т/с "Інтерни" (2)
23:00 "Х�місія"
00:00 ТСН

05:20 Т/с "Агент особ�
ливого призна�
чення"

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00,
18:00 Новини

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "З новим
ранком"

07:30, 20:25 "Спорт у
"Подробицях"

09:10 Х/ф "Стерво"
11:20 Т/с "Одного разу

в міліції"
12:15, 02:40 Х/ф "Не хо�

діть, дівчата, за�
між"

13:35 "Детективи"
14:20 "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським"

15:15 "Судові справи"
16:10 "Чекай на мене"
17:50 Т/с "Кровинушка"
19:00 Т/с "Свати�5"
20:00, 02:15 "Подроби�

ці"
20:30 Т/с "Щасливий

квиток"
22:35 Т/с "Круті бере�

ги"

06:00 Дізнайся як
06:15 їж і худни
07:05 Мультик з Лунті�

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

ком
09:00 М/с "Білка та

Стрілка. Пустот�
лива сімейка" (1)

09:25 Єралаш
10:15 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � ви�

нищувачка вампі�
рів" (1)

11:55 Інтуїція
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:45 FAQ
23:00 На добраніч, му�

жики
23:55 Дурнєв + 1
00:25 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)

05:25 Служба розшуку
дітей

05:35 Погода
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з 

О. Соколовою
(повтор)

08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні но�

вини з К. Стогнієм
10:30 Х/ф "Поліцейська

академія�2: Їх
перше завдання"

12:25 Анекдоти по�ук�
раїнськи

12:45 Факти
12:55 Спорт
13:05 Х/ф "О, везунчик!"
15:20 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
16:30 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні но�

вини з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:15 Факти. Підсумок
22:45 Свобода слова з

А. Куликовим
00:45 Спорт

05:00 "Нез'ясовно, але
факт"

05:45 "Документальний
детектив"

06:10 "Неймовірна
правда про зірок"

06:55 "Танцюють всі!
Повернення геро�
їв"

10:10 Х/ф "Мільйо�
нер" (1)

12:40 Т/с "Черговий ян�
гол" (1)

14:40 "Нез'ясовно, але
факт"

15:40 "Битва екстрасен�
сів. Війна титанів"

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

правда про зірок"
19:35 Т/с "Без терміну

давності. Добре
ім'я" (1)

20:35 "Куб"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Детектор брехні"
23:40 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:45 "Вiкна�Спорт"
00:55 Х/ф "Інтриганка" (1)

05:50 Kids Time
05:55 М/с "Джуманджи"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Любов у ве�

ликому місті�2"
11:45 Т/с "Татусеві доч�

ки"
12:50 Т/с "Ластівчине

гніздо"
13:55 М/с "Аладдін"
14:30 М/с "Джуманджи"
14:55 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
15:30 Teen Time
15:35 Пекельне поба�

чення
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Заколотний

шлях"
16:50 Teen Time
16:55 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:45 Аферисти
22:45 Т/с "Ластівчине

гніздо"
23:50 Очевидець
00:50 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:15 Х/ф "Велика при�

года Оссі і Теда"
09:00 Т/с "П'ята група

крові"
16:20 Х/ф "Смокінг"

18:20 М/ф "Змивайся"
20:00 "Розкішне жит�

тя"
21:00 "Велика різниця"
22:00 Т/с "Я лікую"
23:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподар�
ки"

00:00 Х/ф "Адреналін�2:
Висока напруга"

01:25 Х/ф "Відчуй ритм"

05:40 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:30 "Друга смуга"
06:40 Х/ф "Олександр

маленький" (1)
08:30 "Правда життя".

Чим би дитя не ті�
шилось

09:00 Д/с "Православні
святі"

10:00 Т/с "CSI: Нью�
Йорк"

12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Х/ф "Чи не посла�

ти нам гінця?" (1)
14:45 Х/ф "Даурія" (1)
18:30 "Агенти впливу"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:30 Т/с "Закон і поря�
док"

23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Хаос" (2)

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

Продовження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Охоронець �

3" (1)
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Т/с "Гончі � 3" (1)
12:50 Ток�шоу "Нехай

говорять. Поза�
шлюбна дочка
Максима Дунаєв�
ського. Частина
перша"

13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зіз�

нання
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 "Подруж�

жя" (1)
22:30 Х/ф "Мумія" (2)
01:10 Т/с "Слідчий комі�

тет" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

2004 — сім країн Східної Європи: Болгарія, Лат�

вія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Ес�

тонія — приєдналися до НАТО

2007 — Президент України Віктор Ющенко сво�

їм указом розпустив Верховну Раду України
п'ятого скликання та призначив дострокові пар�

ламентські вибори

НАРОДИЛИСЯ: 

1840 — Еміль Золя — французький пись�

менник і публіцист

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 3333



TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ссссееееррррееееддддаааа,,,,    4444
¡ÓˇÍ‡

������������������������ 777731  березня 2012 року

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

раїно!"
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
09:15 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:20 Уряд на зв'язку з гро�
мадянами

10:00 Ток�шоу "Легко бути
жінкою"

10:50 Погода
10:55 В гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:35 Армія
12:45 Кордон держави
13:10 Погода
13:15 Х/ф "Полювання на ли�

сиць"
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Діловий світ. Агросек�

тор
15:20 Euronews
15:50 Погода
16:05 Оновлене місто
16:20 Ближче до народу.

Дмитро Колдун
16:50 Х/ф "Призначення"
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Про головне
19:15 Концерт Клари Нови�

кової
20:50 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Зірки гумору. Л. Ізмай�

лов, В. Винокур, О. Во�
робей, Ю. Гальцев, 
М. Галкін

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

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

06:00 "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 "Пончик Люся" (1)
11:40 "Шість кадрів"
12:35 "Зніміть це негайно"
13:30 "Цілковите перевтілен�

ня"
14:20 "Давай одружимось"
16:10 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
17:05 "Не бреши мені � 3"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Говоримо і показуємо"
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)
00:30 Т/с "Закон і поря�

док � 3" (2)

05:30, 22:35 Т/с "Круті бере�
ги"

07:00 "Новини"
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 "З

новим ранком"
07:30 “Спорт у “Подробицях”
08:00, 08:30, 09:00, 12:00 Но�

вини
09:10, 20:30 Т/с "Щасливий

квиток"
11:20 Т/с "Одного разу в

міліції"
12:15, 04:40 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:15 "Сімейний суд"
15:10 "Судові справи"
16:00 Т/с "Таємниці слідс�

тва � 10"
17:50 Т/с "Кровинушка"
18:00 Новини 
19:00 "Свати�5"
20:00, 01:05 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
00:40 Програма "Парк авто�

мобільного періоду"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж і худни
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" (1)
11:55 Інтуїція
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Реальні пацани" (2)
22:45 FAQ

23:00 На добраніч, мужики
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:25 Т/с "Реальні пацани" (2)

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:10 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с "Прокурорська пе�

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

К. Стогнієм
10:35 Т/с "Убивча сила"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Чужий район"
15:20 Т/с "Прокурорська пе�

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

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:15 Факти. Підсумок
22:30 Х/ф "Дороги немає на�

зад" (2)

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

тектив"
07:00 "Зірковий ринг"
09:15 "Неймовірна правда

про зірок"
10:30 "ВусоЛапоХвіст"
11:25 Х/ф "Лєра" (1)
13:30 Х/ф "Без терміну дав�

ності. Життя наповне�
не сенсом" (1)

14:35 "Нез'ясовно, але факт"
15:35 "Битва екстрасенсів.

Боротьба континентів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Без терміну дав�

ності. Материнський
інстинкт" (1)

20:10 "Зіркове життя. Війна з
продюсером"

21:10 "Зіркове життя. Підкаб�
лучники за власним
бажанням"

22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зіркове життя. Зважені

та нещасливі"
23:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:50 Kids Time
05:55 М/с "Джуманджи"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Очевидець
09:55 Т/с "Світлофор"
10:35 Т/с "Молодята"
11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Ластівчине гніздо"
13:55 М/с "Аладдін"
14:30 М/с "Джуманджи"
14:55 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
15:30 Teen Time
15:35 Пекельне побачення
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Заколотний шлях"
16:50 Teen Time
16:55 Т/с "Не родись вродли�

ва"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:45 Ревізор
22:50 Т/с "Ластівчине гніздо"
23:55 Очевидець
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 "Ще не вечір. Зіркові

ворожки"
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.

Молоді�нахабні"
21:00 "Велика різниця"
22:00 Т/с "Я лікую"
23:00 Т/с "Відчайдушні домо�

господарки"
00:00 Т/с "Надприродне"

06:10 "Легенди бандитської
Одеси"

07:00 "Друга смуга"
07:05 Х/ф "У лісах під Кове�

лем" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос�Андже�

лес"
10:00 Т/с "CSI: Лас�Вегас � 10"
11:00 Т/с "Закон і порядок"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Оплачено смер�

тю"
15:35 Х/ф "Сіль землі" (1)
17:10 Х/ф "У лісах під Кове�

лем" (1)
18:30 "Правда життя". Пити

чи не пити...
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Т/с "CSI: Лас�Вегас �

10"
21:30 Т/с "Криміналісти: мис�

лити як злочинець" (2)
22:30 Т/с "Закон і порядок"
23:30 "Свідок"

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

довження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Гончі � 3" (1)
12:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. У студії � "А�сту�
діо"

13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнан�

ня
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 "Каприка" (2)
01:30 Х/ф "Американський

пиріг � 4" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Продовження фільму «Строгови». За одной�

менним романом Георгія Маркова. У фільмі

простежується доля селянської родини Строго�

вих. Дія картини відбувається в Західному Сибі�

ру наприкінці сорокових років двадцятого сто�

річчя.

"Сіль землі", 
Середа, 4 квітня, НТН, 15:35

Стрічка розповідає про жителя села Василя
Кузякіна, який відправляється на відпочинок і
знайомиться там з Раїсою Захарівною. Додому
глава сімейства не повертається: тепер
Василеві треба звикнути жити без дітей,
дружини і улюблених голубів .

"Любов і голуби", 
П'ятниця,6 квітня, СТБ,17:45

Фільм розповідає

історію Джуді Еліот,

молоду жінку, яка

намагається знайти

свою дочку в місті,

що контролюється

чужою армією.

Нефіліми були

згадані в Біблії, як

раса полеглих

ангелів, які

полювали на

людство. Тепер

вони повернулися,

щоб проводити

генетичні експерименти.

"Армагедон", 
Неділя, 8 квітня, Новий канал, 18:50

Загадки всюди і

герої обов'язково з

ними впораються.

Багато ворогів

намагаються

отримати те що герої

знаходять.

Розгадування різних

головоломок та

пояснення усіх

таємниць захованих

від сторонніх очей

самим Да Вінчі !!!

"Код да Вінчі”, 
Субота, 7 квітня, 1+1, 23:55

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Велика Вітчизняна війна. Тоді

як війська Червоної армії

здійснюють успішні наступи, у

німецькому тилу веде

підривну діяльність команда

радянських диверсантів.

Фашистські ешелони летять

під укіс один за одним, а група

підривників залишається

невловимою. І тоді німці

починають широкомасштабну

військову операцію для того,

щоб їх знищити...

"Сапери", 
Субота, 7 квітня, НТН, 13:00

Це не просто бойовик,

де показані бандитські

розбірки і протистояння

міліції з олігархічним

криміналом. Тут показані

долі людей, які були

зламані через байдужість і

боягузтво деяких

можновладців. Спроба

розібратися у подіях

кількарічної давнини

натикається на запеклий

опір, адже тепле містечко

так легко втратити.

"Одинак", 
Четвер, 5 квітня, ICTV,22:30

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1949 — утворений блок НАТО
1968 — у Мемфісі Джеймс Рей убив борця за
права чорношкірих Мартіна Лютера Кінґа

НАРОДИЛИСЯ: 

1818 — Майн Рід — англійський письменник
(«Вершник без голови»)

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, 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 Про виплати компенса�

цій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:30 Погода
09:35 Книга.ua
09:55 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:50 Погода
10:55 Здоров'я
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:30 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:55 Право на захист
13:15 Вікно в Америку
13:45 Х/ф "Червоний намет" 
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Діловий світ. Агросек�

тор
15:20 Euronews
15:55 Погода
16:00 Фольк�music
16:50 Х/ф "Незваний друг"
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Про головне
19:15 Весняний жарт з 

С. Єщенком
19:40 Зірки гумору. К. Нови�

кова, М. Галкін, В. Кок�
люшкін, А. Трушкін

20:35 Світ спорту
20:45 Плюс�мінус
20:50 Про виплати компенса�

цій вкладникам
Ощадбанку СРСР

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
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)
10:45 Т/с "Пончик Люся" (1)
11:40 "Шість кадрів"
12:35 "Зніміть це негайно"
13:30 "Цілковите перевтілен�

ня"
14:20 "Давай одружимось"
16:10 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
17:05 "Не бреши мені � 3"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Говоримо і показуємо"
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну�2"
21:40 Т/с "Вісімдесяті" (1)
22:40 ТСН
22:55 Т/с "Закон і поря�

док � 3" (2)
23:55 Х/ф "Дикі хлопці" (2)

05:30, 22:35 Т/с "Круті бе�

реги"
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,

12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 "З

новим ранком"
07:30, 20:25 "Спорт у "По�

дробицях"
09:10, 20:30 Т/с "Щасливий

квиток"
11:20 Т/с "Одного разу в мілі�

ції"
12:15 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з Лео�

нідом Каневським"
14:10 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Таємниці слідс�

тва � 10"
17:50 Т/с "Кровинушка"
18:00 Новини 
18:55 Т/с "Свати�5"
20:00, 01:25 "Подробиці"
00:40 "Розбір польотів"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж і худни
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" (1)
11:55 Інтуїція
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:45 FAQ
23:00 На добраніч, мужики
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:25 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:10 Ділові факти
06:15 Погода
06:20 Спорт
06:30 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
10:30 Т/с "Убивча сила"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:05 Т/с "Чужий район"
15:20 Т/с "Прокурорська пе�

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

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чужий район"
22:15 Факти. Підсумок
22:30 Х/ф "Одинак" (2)
00:55 Спорт

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 "Сестронька" (1)
13:40 Х/ф "Без терміну дав�

ності. Материнський
інстинкт" (1)

14:45 "Нез'ясовно, але факт"
15:45 "Битва екстрасенсів.

Боротьба континен�
тів"

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

про зірок"
19:05 Т/с "Без терміну дав�

ності. Прощавай, ми
відлітаємо" (1)

20:10 "Холостяк�2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Холостяк�2"
23:55 "Холостяк�2. Як вийти

заміж"

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

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Очевидець
09:55 Т/с "Світлофор"
10:35 Т/с "Молодята"
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Ластівчине гніздо"
14:00 М/с "Аладдін"
14:35 М/с "Джуманджи"
14:55 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
15:30 Teen Time
15:35 Пекельне побачення
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Заколотний шлях"
16:50 Teen Time
16:55 Т/с "Не родись вродли�

вою"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Молодята"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:45 Кухня на двох
22:45 Т/с "Ластівчине гніздо"
23:50 Очевидець
00:45 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.

Молоді�нахабні"
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. Російська

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

господарки"
00:00 Т/с "Надприродне"

06:05 "Легенди бандитської
Одеси"

07:00 "Друга смуга"
07:05 Х/ф "У лісах під Кове�

лем" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос�Андже�

лес"
10:00 Т/с "CSI: Лас�Вегас �

10"
11:00 Т/с "Закон і порядок"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Оплачено смертю"
15:35 Х/ф "Сіль землі" (1)
17:10 Х/ф "У лісах під Кове�

лем" (1)
18:30 "Легенди карного роз�

шуку". Колимська ца�
риця

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

20:30 Т/с "CSI: Лас�Вегас �
10"

21:30 Т/с "Криміналісти: мис�
лити як злочинець" (2)

22:30 Т/с "Закон і порядок"
23:30 "Свідок"
00:00 "Спецназ внутрішніх

військ. Місія здійснен�
на"

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

довження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Гончі � 3" (1)
12:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Сироїди проти
м'ясоїдів"

13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 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 "Каприка" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Укра�

їно!"
"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
09:20 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:25 Погода
09:30 Д/ф "Між минулим і

нинішнім. Бібліоте�
ка Києво�Могилян�
ської академії"

10:00 Ток�шоу "Легко бути
жінкою"

10:50 Погода
10:55 Ток�шоу "Віра. На�

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

Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:20 Погода
13:40 Х/ф "Червоний на�

мет" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Діловий світ. Агро�

сектор
15:30 Спортсмен року
17:25 Погода
17:30 Euronews
18:00 Погода
18:15 221. Екстрений вик�

лик
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)

18:40 Шляхами України
19:00 Наша пісня
19:40 Зірки гумору. В. Да�

нилець, В. Моїсеєн�
ко, Ю. Стоянов, 
І. Олейников, 
М. Жванецький

20:35 After Live (За лаш�
тунками Шустер�Li�
ve)

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

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:50 Шустер�Live
23:20 Хресна дорога за

участю Святішого
Отця Бенедикта ХVІ
в Колізеї (Рим)

01:20 Нащадки
01:30 Фігурне катання.

Чемпіонат світу

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)
10:45 Т/с "Пончик Люся"

(1)
11:40 "Шість кадрів"
12:35 "Зніміть це негайно"
13:30 "Цілковите перевті�

лення"
14:20 "Давай одружи�

мось"
16:10 "Сімейні мелодрами

� 2"
17:05 "Не бреши мені � 3"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Говоримо і показує�

мо"
19:30 ТСН
20:10 "Добрий вечір"
21:40 Х/ф "Код да Вінчі" (2)

00:30 Х/ф "Спуск � 2" (3)
02:10 Х/ф "Дикі хлопці" (2)

05:30 Т/с "Круті береги"
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,

12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35

"З новим ранком"
07:30, 20:25 "Спорт у "По�

дробицях"
09:10 Т/с "Щасливий кви�

ток"
11:20 Т/с "Одного разу в

міліції"
12:15, 03:50 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

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

тва � 10"
17:55 Т/с "Кровинушка"
18:00 Новини 
19:00 Т/с "Свати 5"
20:00, 03:25 "Подробиці"
20:30 "Київ вечірній"
22:30 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:45 Х/ф "Отрута, або
всесвітня історія от�
руєнь" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж і худни
07:05 Мультик з Лунті�

ком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � ви�

нищувачка вампі�
рів" (1)

11:55 Інтуїція
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:20 Дім�2
15:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)

15:45 Чортиці в спідницях
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 FAQ
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (1)
21:50 Щоденники Темного

2
23:00 На добраніч, мужики
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:25 МосГорСмех

05:05 Служба розшуку ді�
тей

05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:10 Ділові факти
06:15 Погода
06:20 Спорт
06:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Убивча сила"
12:40 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Чужий район"
15:20 Т/с "Прокурорська

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

з К. Стогнієм
20:10 Х/ф "Вавилон нашої

ери"
22:15 Х/ф "22 кулі. Без�

смертний" (2)
00:45 Голі та смішні

05:40 "Документальний
детектив"

06:05 Х/ф "Лєра" (1)
07:55 Х/ф "Терористка

Іванова" (1)
17:35 "Вiкна�Новини"
17:45 Х/ф "Любов і голу�

би" (1)

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

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

вернення героїв"
23:55 Х/ф "Сестронь�

ка" (1)
01:45 "Вiкна�Спорт"
01:55 Х/ф "Той самий

Мюнхгаузен" (1)

05:45 Служба розшуку ді�
тей

05:50 Kids Time
05:55 М/с "Джуманджи"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Ква�

дратні штани"
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"
10:30 Т/с "Молодята"
11:45 Т/с "Татусеві доч�

ки"
12:45 Т/с "Ластівчине

гніздо"
13:55 М/с "Аладдін"
14:30 М/с "Джуманджи"
14:50 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
15:25 Teen Time
15:30 Пекельне побачен�

ня
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Заколотний

шлях"
16:50 Teen Time
16:55 Т/с "Не родись

вродливою"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Світлофор"
21:50 Пакуй валізи
23:50 Очевидець
00:45 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 "Ще не вечір. Ро�

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

тилу мільйонера"
21:00 "КВК"
23:40 "Жіноча ліга"
00:00 Т/с "Надприродне"
00:50 Т/с "Медіум"

06:05 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:00 "Друга смуга"
07:05 Х/ф "У лісах під Ко�

велем" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос�Ан�

джелес"
10:00 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 10"
11:00 Т/с "Закон і поря�

док"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Оплачено

смертю"
15:35 Х/ф "Убити "Шака�

ла" (1)
17:10 Х/ф "Під маскою

беркута" (1)

19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Чорний квад�

рат" (1)
22:10 Х/ф "Сапери" (1)
00:20 Х/ф "Сліпота" (3)

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 "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Гончі � 3" (1)
12:50 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Убити зя�
тя"

13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Федеральний суд�

дя
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)
23:45 Х/ф "Червоні перли

кохання" (2)
01:30 Ласкаво просимо
02:45 Т/с "30 потря�

сінь" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1913 — Нільс Бор завершив статтю «Про бу�

дову атомів і молекул», що дала початок кван�

товій теорії

1961 — Президент США Джон Кеннеді сан�

кціонував початок військової операції проти
Куби

1989 — уряд Польщі дозволив діяльність
профспілкового об'єднання «Солідарність»

НАРОДИЛИСЯ: 

1568 — Папа Римський Урбан VIII, заступник
мистецтв і наук, який віддав до суду інквізиції
Галілео Галілея та Томмазо Кампанеллу

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1919 — у Києві відбувся «День пролетарської
культури», перше масове радянське свято

1919 — радянські війська відвоювали Одесу
у військ Антанти

1924 — на виборах в Італії абсолютну пере�
могу одержали фашисти

НАРОДИЛИСЯ: 

1836 — Микола Скліфосовський, росій�
ський хірург, який упровадив у Росії прин�
ципи септики й антисептики
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:10, 07:55 По�

года
06:10 М/ф
06:30 Світ православ'я
07:15 Ера здоров'я
07:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

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

перагента
09:15 Шустер�Live
11:00 After Live (За ла�

штунками Шус�
тер�Live)

11:25 Х/ф "Сталінград"
14:55 Погода
15:10 В гостях у Д. Гор�

дона
17:05 Зелений коридор
17:15 Погода
17:20 Атака магії. Мис�

тецтво за брамою
17:50 Караоке для до�

рослих
18:30 Погода
18:35 Золотий гусак
19:00 "Життя неповтор�

ний сюжет". Кон�
церт О. Пекун

20:45 Мегалот
20:50 Кабмін: подія

тижня
21:00 Підсумки дня
21:35 Зворотній зв'язок
21:45 Зірки гумору. 

К. Новикова, В.
Коклюшкін, О.
Пєсков, А. Трушкін

22:45 Погода
22:50 Суперлото, Трій�

ка, Кено
22:55 Погода
ТРК "ЕРА"
23:00 Експерт на зв'яз�

ку

23:25 Погода
23:30 Ера здоров'я
23:50 Музична колек�

ція. І. Федишин
00:15 Скарбничка

06:20 М/ф "Смур�
фи" (1)

07:15 "Справжні ліка�
рі � 2"

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

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 Т/с "Інтерни" (2)
19:30 ТСН
20:00 Т/с "Інтерни" (2)
22:10 "Добрий ве�

чір"
23:55 Х/ф "Код да Він�

чі" (2)
02:25 Х/ф "Спуск � 2" (3)
03:50 Т/с "Інтерни" (2)
05:25 Х/ф "Принц і я:

королівський ме�
довий місяць" (1)

05:10 "Парк автомо�
більного періоду"

05:40 " Велика політика
з Євгенієм Кисе�
льовим"

08:30 "Містечко"
09:05 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вста�

вай!"
10:45 "Вирваний з на�

товпу"
11:20 Т/с "Серафіма

Прекрасна"
17:05 "Київ вечірній"
19:00 "Розсмішити ко�

міка"
20:00, 03:30 "Подроби�

ці"
20:30 "Вечірній квар�

тал"
22:30 "Велика різниця"
23:40 Х/ф "Адмиралъ"
02:00 Д/ф "Ісус: Остан�

ні 40 днів"
04:00 Х/ф "Адмиралъ"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж і худни
07:05 Мультик з Лунті�

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

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустот�
лива сімейка" (1)

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

господар?" (1)
11:30 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
12:30 ТЕТ
13:00 Х/ф "Іграшки" (1)
15:15 Лялечка�2
16:10 Єралаш
16:25 Одна за всіх
16:55 Т/с "Універ" (1)
18:50 Х/ф "Боги, ма�

буть, з'їхали з
глузду�2" (1)

20:40 БарДак
21:35 Т/с "Універ" (1)
22:30 Чортиці в спідни�

цях
23:00 Х/ф "Фобос. Клуб

страху" (3)
00:30 Х/ф "На добра�

ніч" (2)
02:00 До світанку

03:50 Погода
03:55 Факти
04:25 Погода

04:30 Інший футбол
04:55 Козирне життя
05:20 Х/ф "Подорож

"Єдинорога" 
08:30 Бережись авто�

мобіля
09:15 Зірки YouTube.

Прем'єра
09:40 Люди, коні, кро�

лики...і домашні
ролики

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

ня
11:20 Твій рахунок
12:20 Провокатор
13:20 Спорт
13:25 Наша Russia
13:50 Х/ф "Вавилон на�

шої ери"
15:55 Максимум в Ук�

раїні
16:55 Х/ф "Поліцейська

академія�3: Зно�
ву на тренування"

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

Початок" (2)
00:00 Х/ф "Хроніки му�

тантів" (2)
02:05 Х/ф "Подорож

"Єдинорога"

05:05 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:05 Х/ф "Людина�ам�
фібія" (1)

07:50 "Караоке на Май�
дані"

08:50 "Сніданок з Юлі�
єю Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:10 "ВусоЛапоХвіст"
10:50 "Зіркове життя.

Війна з продюсе�
ром"

11:50 "Зіркове життя.
Підкаблучники за
власним бажан�
ням"

12:50 "Зіркове життя.
Зважені та не�
щасливі"

13:55 "Холостяк�2"
18:00 "Холостяк�2. Як

вийти заміж"
19:00 "Україна має та�

лант!�4"
22:15 Х/ф "Любов і го�

луби" (1)
00:45 "Детектор брех�

ні"
01:40 Х/ф "Людина�ам�

фібія" (1)

07:05 Х/ф "Вічно моло�
дий"

09:00 М/с "Губка Боб
Квадратні штани"

09:35 М/с "Пінгвіни з
Мадагаскару"

10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім В...
13:05 Новий погляд
14:10 Кухня на двох
15:10 Даєш молодь!
15:50 Х/ф "Батько на�

реченої"
18:00 Х/ф "Батько на�

реченої�2"
20:10 Х/ф "Вагітний"
22:00 Хто зверху?
23:30 Х/ф "Нереальний

блокбастер" (2)
01:10 Спортрепортер
01:15 Х/ф "Вічно моло�

дий"
03:05 Зона ночі

05:45 "Ранок на К1"
07:25 Хресна дорога в

Колізеї

09:00 М/ф
09:55 Д/п "Пригоди Ос�

тіна Стівенса"
11:00 Д/п "Мегамис�

ливці. Зброя хи�
жаків"

12:05 Х/ф "Вони помі�
нялися місцями"

13:55 Т/с "П'ята група
крові"

17:45 "Розкішне життя"
18:45 "КВК"
21:05 Х/ф "Пікап. Зйом

без правил"
22:45 Х/ф "Убивства в

Оксфорді"
00:45 Х/ф "Хороший

хлопець"
02:10 Х/ф "Тріксі"
04:00 М/ф "Корто

Мальтез"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

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

09:05 Х/ф "Чорний ква�
драт" (1)

11:30 "Речовий доказ".
Прищівці. Історія
занепаду

12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Сапери" (1)
15:00 Т/с "Захист Кра�

сіна � 2"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства � 9" (1)

23:00 "Реаліті�шоу "Ре�
зервісти"

00:00 Х/ф "Снайпер" (2)
01:40 "Речовий доказ"
03:35 "Агенти впливу"
04:55 "Правда життя"

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф "Зачарована

Елла" (1)
09:00 Т/с "Дорожній

патруль � 9" (1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Дорожній

патруль � 9" (1)
13:00 Т/с "Анжеліка" (1)
15:55 Футбол. Прем'єр �

ліга. "Шахтар"
(Донецьк) � "Ди�
намо" (Київ)

18:00 Т/с "Чотири пори
літа" (1)

19:00 Події
19:20 Т/с "Чотири пори

літа" (1)
21:15 Х/ф "Батьки" (1)
23:15 Х/ф "Гра в хован�

ки" (1)
01:15 Т/с "Анжеліка" (1)
03:30 Події

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 Крок до зірок. Євро�

бачення
10:10 Шеф�кухар країни
11:00 Пасхальне Приві�

тання і Апостоль�
ське Благословен�
ня для Риму і цілого
світу Святішого От�
ця Бенедикта ХVІ з
пл. св. Петра в Римі

13:45 Королева України
14:20 Міжнародний турнір

зі спортивної гімна�
стики "Кубок Стели
Захарової"

15:50 Фігурне катання.
Чемпіонат світу. Га�
ла�вистава

17:50 Золотий гусак
18:15 Маю честь запроси�

ти
19:00 Діловий світ. Тиж�

день
19:40 Погода
19:45 Зірки гумору. Брати

Пономаренки, 
В. Моїсеєнко, 
В. Данилець, Ю.
Гальцев, О. Воробей

20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка

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

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Підсум�

ки
23:30 Погода
23:35 Свої. Євген Дятлов
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Фігурне катан�

ня. Чемпіонат
світу

07:05 "Пекельна кухня � 2"
08:00 "Ремонт +"
08:40 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�За�

бава"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 Т/с "Інтерни" (2)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос країни � 2:

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

нова історія. Голо�
сування"

23:40 "Світське життя"
00:40 "ТСН�тиждень"
01:30 Кіноальманах "Ре�

волюціє, я люблю
тебе" (2)

03:30 Т/с "Інтерни" (2)
04:20 Х/ф "Принц і я: ко�

ролівський медо�
вий місяць" (1)

06:05, 03:45 Х/ф "Кур'єр"
07:35 "Велика різниця"

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

09:30 "Школа доктора Ко�
маровського"

10:05 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:05 "Свати біля плити"
11:30 Т/с "Свати�5"
16:05 "Вечірній квартал"
18:05 Т/с "Розплата за ко�

хання"
20:00, 02:15 "Подробиці

тижня"
20:55 Х/ф " Про нього"
22:45 Програма "Що? Де?

Коли?"
00:00 Х/ф "Імперія вовків"
03:00 "Тридцять років са�

мотності. Ян Арла�
зоров"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж і худни
06:40 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сі�
мейка" (1)

09:40 М/ф "Барток пречу�
довий" (1)

10:50 Х/ф "Іграшки" (1)
13:05 Єралаш
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Чортиці в спідницях
14:45 Т/с "Універ" (1)
16:40 Х/ф "Боги, ма�

буть, з'їхали з
глузду�2" (1)

18:30 Лялечка 2
19:25 Одна за всіх
19:50 FAQ

20:05 Т/с "Універ" (1)
22:30 Бабуни & дідуни 2
23:00 Х/ф "Дикуни" (3)

05:50 Погода
05:55 Факти
06:10 Погода
06:20 М/ф
07:05 Квартирне питання
07:55 ЄвроФуд�2012
08:40 Анекдоти по�україн�

ськи
09:00 Море по коліно
09:35 Х/ф "Забійний фут�

бол"
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Спокута"
14:15 Х/ф "Поліцейська

академія�3: Знову
на тренування"

16:20 Х/ф "Поліцейська
академія�4. Гро�
мадське патрулю�
вання"

18:10 Наша Russia
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:45 Х/ф "Ми з майбут�

нього"
23:30 Голі та смішні
00:15 Х/ф "22 кулі. Без�

смертний" (2)
02:30 Інтерактив. Тижне�

вик
02:50 Битва націй
03:50 ПроЦікаве

05:45 "Наші улюблені
мультфільми" (1) 

06:55 Х/ф "Трактир на
П'ятницькій" (1)

08:45 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:55 "Їмо вдома"
10:45 "Неймовірні історії

кохання"
11:45 "Караоке на Майда�

ні"
12:45 "ВусоЛапоХвіст"
14:20 "Куб"
15:40 "Україна має та�

лант!�4"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Війна титанів"
21:15 Х/ф "Жила�була лю�

бов" (1)
23:20 Х/ф "Дві історії про

кохання" (1)
01:40 "Неймовірні історії

кохання"
02:25 Х/ф "Скарби старо�

давнього храму" (1)

05:40 Кліпси
06:00 Х/ф "Батько нарече�

ної"
07:45 Церква Христова
08:00 Запитаєте в докто�

ра
08:25 Даєш молодь!
08:55 М/с "Губка Боб Ква�

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

дагаскару"
09:55 ТОП�100
11:10 Хто зверху?
12:55 Шур�амури
13:50 Піраньї. Дайджест
14:45 Пакуй валізи
16:20 Файна Юкрайна
17:05 Х/ф "Вагітний"
18:50 Х/ф "Армагедон"
22:00 Люди ХЕ
23:00 Х/ф "Джей і мовчаз�

ний Боб завдають
удару у відповідь" (3)

05:45 "Ранок на К1"

08:00 Д/п "Пригоди Ості�
на Стівенса"

09:00 Д/п "Мегамисливці.
Зброя хижаків"

10:05 Х/ф "Вони поміня�
лися місцями"

11:55 Х/ф "Ідеальна іг�
рашка"

13:50 Т/с "П'ята група
крові"

17:40 "Красиво жити. У
тилу мільйонера"

18:40 М/ф "Лови хвилю"
20:10 Х/ф "Ефект метели�

ка"
22:40 Х/ф "Ефект метели�

ка� 2"
00:10 Х/ф "Пікап. Зйом

без правил"
01:30 Х/ф "Убивства в Ок�

сфорді"

05:45 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:30 Т/с "Захист Красі�
на � 2"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Колим�
ська цариця

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

святі"
14:00 "Реаліті�шоу "Ре�

зервісти"

15:00 Т/с "Таємниці слідс�
тва � 9" (1)

19:00 Х/ф "Навідник"
21:00 Х/ф "До смерті" (2)
23:10 Х/ф "Крокодил � 2:

перелік жертв" (3)
01:15 Х/ф "Навідник"

06:00 Срібний апель�
син

06:50 Події
07:10 Х/ф "Гра в хован�

ки" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 9" (1)
13:00 Т/с "Чотири пори лі�

та" (1)
16:00 Х/ф "Батьки" (1)
18:00 Т/с "Слідчий комі�

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

тет" (2)
22:30 Футбольний вік�

енд
23:30 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
02:00 Х/ф "Політ фанта�

зії" (2)
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф "Червоні перли

кохання" (2)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1989 — у результаті пожежі, яка виникла на
радянському атомному підводному човні
«Комсомолець», субмарина затонула, загину�

ло 42 із 68 членів екіпажу

2003 — американські війська зайняли Багдад

НАРОДИЛИСЯ: 

1880 — Олександр Богомазов, український
графік, живописець, теоретик мистецтва

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1525 — володіння Тевтонського ордену перетво�

рені на нову державу — Пруссію

1847 — в Києві арештовано поета Тараса Шев�

ченка і історика Миколу Костомарова за прина�

лежність до Кирило�Мефодіївського братства

НАРОДИЛИСЯ: 

1941 — Марія Миколайчук, українська актри�

са, співачка, народної артистка України



Захід під назвою "Геній віри і любові" відбувся в
рамках святкування 198�ї річниці від дня народ�
ження геніального українського поета, мислителя
та художника Тараса Шевченка. Відтак і звучало
того дня безсмертне Тарасове слово у виконанні
яскравого читця, нині практичного єдиного пред�
ставника жанру, який Анатолій Несторович для се�
бе так і визначає � "Слово".

До програми літературної години � саме так ор�
ганізатори назвали зустріч із Анатолієм Палама�
ренком � увійшло читання художніх творів Тараса
Шевченка у виконанні гостя, а також уривок із
п'єси великого Українця "Назар Стодоля". Його,
до речі, численним глядачам із числа учнів гімназії
та читачів бібліотеки для дорослих № 2 предста�
вили учасники театральної студії під керівництвом
Олени Власенко.

Молоді люди � Роман Мішаєв (Хома), Андрій
Жицький (Назар), Катя Коломієць (Галя), Ілля Па�
січнюк (Гнат), Наталя Андрійченко (Стеха) та Анд�
рій Протас і Олексій Наумов (Свати) подарували
присутнім незабутні хвилюючі моменти дотику до
високого мистецтва. 

� Я щиро прагну, щоб всі ми відчули, що ми є на�
ція, а не народ України, що ми є український на�
род, а не народ України, � наголосив народний ар�
тист України Анатолій Паламаренко, звертаючись
до усіх, хто прийшов освятитися Шевченковим
Словом та його великою мудрістю.

Світлана Кудрик

¡ÓˇÍ‡
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Незвичайний культурно�мистецький

захід 19 березня відбувся у Боярці. На зап�

рошення працівників Боярської бібліотеки

для дорослих № 2 до Києво�Святошинської

районної класичної гімназії завітав народ�

ний артист України, Герой України Анатолій

Паламаренко.

дніШевченківські

Уже другий день Григорій Обер�
тас слухав особливу музику потя�
гу, який прямував до Хабаровська.
Після закінчення артилерійського
училища його призначили началь�
ником боєпостачання в 150 танко�
вий батальйон 60 бригади на
Далекий Схід. Біля якогось полус�
танку поїзд притишив хід і Гриша
мимоволі затримав погляд на жінці
з хлопчиком, які несли по в'язанці
соломи, мабуть, прямуючи до хат,
що майнули за вікнами поміж де�
рев. І він згадав свою Михайлівку з
далекого дитинства. То був якийсь
рай: в кожному дворі водилася
живність, люди доброзичливі, все
буяло і цвіло, а любов і доброта
матусі зігрівали дитяче серце. Го�
лодного 33�го хлопця відправили
до дядька, який мешкав на околиці
Дніпропетровська. Там він закін�
чив технікум, а пізніше демобілізо�
ваний товариш так розхвалив ар�
тилерію, що Григорій вирішив ста�
ти артилеристом…

Із перших днів служби молодий
лейтенант здружився з команди�
ром роти Олексієм Моторним. Во�
ни чудово зійшлися характерами і
стали наче брати. Олексій навчив
Гришу водити танк і влучно стріля�
ти. Це йому давалося легко, бо до
армії трохи працював на МТС. Ко�
ли почалася війна, ці навички ста�
ли у нагоді. 

У грудні 1941 року 227 танковий
батальйон, у складі якого був лей�
тенант Обертас, вів запеклі бої за
Тихвин. Зі звільнення цього міста
для блокадного Ленінграда від�
крився шлях на "Велику землю".
Перед очима Григорія постали
зруйновані будинки, обабіч дороги
стояли виснажені люди, худющі ді�
ти, всі стовпи зрізані. А коли поба�

чив змерзлих, закляклих німців,
що вже й не тікали, зловтішно ду�
мав: так вам і треба, бродячі пси,
спробуйте нашого морозу. Через
15 кілометрів танкістам вже дове�
лося, як сліпим кошенятам, снови�
гати навкруги, вишукуючи ворога.
Гриша стояв на узліссі і дивився
вслід танку Моторного, який пря�
мував на розвідку до села. Маши�
на майже доїхала до будівель, ко�
ли пролунав постріл і зловісне по�
лум'я охопило танк. Обертас не міг
повірити, що товариш загинув.
Сльози відчаю котилися градом:
Олексію, друже, невже це кінець?
Охопив невимовний жаль � ось
тільки�но бачив людину, розмов�
ляв з нею, � і вмить її забирає віч�
ність. Оце і є війна…

Григорія викликали в штаб і
призначили заступником коман�
дира роти, дали у розпорядження
шість танків і наказали взяти село
Симоново. На передньому краю
мінери познімали міни і першими
кинулися в бій танки КВ. Наступа�
ли на сусіднє село Росіно, а там мі�
ни і артилерія фашистів добили
важкі машини. Гриша все бачив у
перископ і думав, що робити. Як�
що йти прямо туди � вбити себе і
людей, а в нього ще й взвод піхоти
на танках. Чекати команди нема
від кого, треба орієнтуватися на
місці самому. І Григорій вирішив
спочатку взяти 101�у висотку, дав
команду подавити вогневі точки
ворога. Один за одним замовкали
міномети. Григорій примітив місце
залпу ворожої гармати, навів, дав
команду заряджаючому, � і є попа�
дання, � тільки колеса гармати по�
летіли над землею. Коли вже взя�
ли висотку, підбили танк Обертаса.
Ноги Григорія уразило осколками,

механік був убитий, стрілок і за�
ряджаючий важко поранені. Після
лікування він повернувся у свою
частину. Хлопці жартували: Симо�
ново тебе чекає. Григорій отримав
під командування вісім танків. На
великих швидкостях повів роту в
обхід села і зайшов з тилу. Танкісти
висадили піхоту і разом розгроми�
ли гітлерівців. Знову поранення і
контузія. Про повернення на танк
навіть не йшлося.

Григорія призначили помічником
начальника артозброєння корпусу.
В січні 1942 року він брав участь у
боях за Москву. Якось поїхав на
Іжевський завод отримувати авто�
мати ПШ, але вся партія виявилася
не пристріляною. Гриша з двома
помічниками протягом доби пере�
вірили всі автомати і під ворожим
вогнем доставили зброю.

1943 рік. Бої в Україні. Форсу�
вання Дніпра. Переправляли техні�
ку, артилерію, боєприпаси. Про
сон ніхто не думав, � добре якщо
зможеш годинку покимарити, си�
дячи під деревом. Згодом капітана
Обертаса направили під Черкаси
начальником артозброєння в 254
стрілецьку п'ятиорденоносну диві�
зію, під командуванням полковни�
ка Путейка, у складі якої він брав
участь у Корсунь�Шевченківській
операції. Завдання артилерійсько�
го озброєння, як і в інших військах,
забезпечити фронт зброєю, щоб

не було "голоду" на боєприпаси.
Солдат без зброї � це жива мішень,
а смерть без опору � даремна
смерть. Григорію був відомий
стан, коли бачиш фашиста, а не�
має чим стріляти. Тому він прикла�
дав усі сили, аби забезпечити бій�
ців набоями і снарядами.

Сніг, заметіль, відлига, багно,
знову замете ями, рови, улогови�
ни… Мусиш йти, незважаючи на
мокрий, обважнілий одяг, бо якщо
зупинишся � замерзнеш. Григорій
Обертас з помічниками прив'язу�
вали до волів, корів, коней боєпри�
паси і доставляли на вогневі пози�
ції, а то й самі тягли за мотузки, ко�
пирсаючись у снігу. Вдень і вночі,
під обстрілом йшло постачання на
передову. Війна перепочинку не
знає, звідки фашист тебе підсте�
реже не відомо. Встигнеш впасти, �
залишишся живим, � пощастило.

Солдат�захисник припадає до
землі, наче сам шукає у неї захис�
ту. Земля для людини � і годуваль�
ниця, і життя, і багатство… Де Гри�
горій не воював би, у серці він за�
хищав своє рідне село, своє світле
дитинство у заквітчаній Михайлів�
ці.

Григорій Обертас у складі 254
дивізії брав участь у форсуванні
річки Прут. Ця дивізія першою вий�
шла до державного кордону і вела
бої за звільнення Румунії. Григорій
Ілліч закінчив війну у Чехословач�
чині, де добивали поодинокі групи
фашистів. Майор Обертас вийшов
у відставку в 1964 році. Після цього
працював у Києві в ДОСААФі, а по�
тім Держторгінспектором Київ�
ської області, пізніше � диспетче�
ром Київоблгазу. 

Ганна Відеречко

Західний фронт (генерал армії 
Г.К. Жуков). Німецькі війська захопили
населені пункти: Акулово, Плотки, Бал�
туніно, Шилово, Прость, Жуковка, Ком�
байн. Для оточеної групи військ Єфре�
мова виникла загроза знищення. В ра�
йоні Старої Руси німецькі війська по�
вільно просуваються вперед. 4�й повіт�
рянодесантний корпус разом із кіннот�
никами у вкрай запеклих боях зупинили
німців.

Волховський фронт (генерал армії
К.А. Мерецков). 2�а ударна армія під
час Любанської наступальної операції
пройшла на кілька десятків кілометрів
вперед, утворивши коридор завшир�
шки 500�800 м. Протягом квітня місяця
армія робила відчайдушні спроби роз�
ширити захоплений плацдарм і вузький
коридор, але безрезультатно. На сере�
дину квітня через великі втрати, недос�
татнє забезпечення боєприпасами і
продовольством, за відсутності допо�
моги і узгоджених дій сусідніх фронтів,
наступальні дії армії значно послабили�
ся. 2�а ударна армія опинилася в котлі
під загрозою повного оточення.

Ленінградський фронт (генерал�лей�
тенант М. С. Хозін). До середини квітня
54�а армія безуспішно намагалася
прорвати німецьку оборону, підкріплену
свіжими резервами. Нічого не дали і
спроби розширення зони прориву по
флангам. Зупинившись на відстані 15
км від Любані і 30 км від військ 2�ї удар�

ної армії, 54 армія перейшла до оборо�
ни. 

Північно�Західний фронт (генерал�
лейтенант П. А. Курочкін). В результаті
Дем'янської операції оточено 6 німець�
ких дивізій (близько 95 тис. вояків).

Брянський фронт (генерал�полков�
ник Я. Т. Черевиченко, з 3 квітня гене�
рал�лейтенант Ф. І. Голіков). Запеклі бої
під час Волховської операції.

Калінінський фронт. (І. С. Конєв).
Ржевсько�Вяземська операція. 43�я ар�
мія робила безрезультатні спроби про�
бити коридор до 33�ї армії. Назустріч
частинам групи Білова, котрі прорива�
лися з оточення, 14 квітня наступала 
50�а армія Західного фронту. Але уже
15 квітня, коли до оточеної армії Єфре�
мова залишалося близько 2�х км, німці
відкинули частини 50 армії, і наступ зах�
линувся. Всупереч розпорядженню Жу�
кова � виходити у напрямку на Кіров �
Ставка дає М. Г. Єфремову дозвіл на ви�
хід у найкоротшому напрямку на Угру,
де залишки армії потрапляють у засідку.
Окремі її частини пробиваються на схід
самостійно. Поранений командарм 
М. Г. Єфремов застрелився.

Кримський фронт (генерал�лейте�
нант Д. Т. Козлов). Війська фронту тричі
переходили у наступ, але марно. 13
квітня перейшли до оборони.

Радянське інформбюро. Знищено
ворожих літаків � 292. Втрати радян�
ських літаків � 58.

70 років тому. Хроніка Великої Вітчизняної війни.
1 квітня � 16 квітня 1942 року

Обертас Григорій Іл�

ліч народився 23 січня

1918 року в селі Михай�

лівка Кіровоградської області. Брав участь у боях під Ленінградом та Мос�

квою, звільняв Україну, Румунію, Польщу, Чехословаччину, штурмував

Берлін. Нагороджений трьома орденами "Червоної Зірки", двома орде�

нами "Вітчизняної війни", орденом "Богдана Хмельницького", медаллю

"За бойові заслуги" та багатьма ювілейними медалями. 

ХЛІБ ВІЙНИ

Урочистості
продовжилися
у Боярському
краєзнавчому
музеї. Відкри�
ваючи свято,
директор му�
зею Любов Крав�
ченко привіта�
ла присутніх зі
знаменною по�
дією і подяку�
вала усім, хто
долучився до
організації та
проведення за�
ходу, зокрема

керівництву району, яке надає музею під�
тримку та переймається проблемою збере�
ження історичних надбань для нащадків.

У свою чергу заступник голови РДА Ана�
толій Іскоростенський передав присутнім
привітання від керівництва району та вру�
чив директору Малютянського музею Гали�
ні Шпирук почесну грамоту за особистий
внесок у збереження культурної спадщини
і популяризацію творчості Миколи Пимо�
ненка. Також подякою пані Галину відзна�
чив і Малютянський сільський голова Рус�
лан Сіленко. Грамоту за пропагування
творчості Миколи Пимоненка та з нагоди
святкування 150�річчя художника від Бояр�
ського краєзнавчого музею отримала й но�
ва співробітниця музею Миколи Пимонен�
ка Надія Ціко. 

Керівник районного відділу культури та ту�
ризму Дмитро Гончаренко привітав присутніх
зі святом та висловив подяку художникам ра�
йону, завдяки яким у Малютянському музеї
з'явилися нові копії робіт Миколи Пимонен�
ка. Картини за підтримки голови районної

організації Партії регіонів Миколи Шкаврона
створили Василь Ганжуга, Олександр Малін�
ченко, Юрій Пацан та Юрій Шпак. Портрет
Миколи Пимоненка, який прикрашав святко�
ву залу Боярського музею написав Володи�
мир Відеречко. 

Галина Шпирук та Галина Терпіловська
розповіли про творчість нашого видатного
земляка. Окрасою заходу стали виступи вик�
ладачів Боярської та Петрівської шкіл мис�
тецтв. Також із пісенним привітанням на свя�
то завітала вихованка Боярського будинку
культури (викладач Наталія Горенко) Анаста�
сія Андрухіва. Та не виключно пісенними по�

дарунками вітали працівників музею. Так,
Євген Прокопович подарував музею макет
монумента Пимоненка, а Володимир Цепля�
єв привітав музей зі святом та на подяку за
його персональну виставку, яка пройшла в
Малютянському музеї, подарував скульптур�
ні портрети Миколи Пимоненка, виготовлені
з гіпсу.

Олеся Щербак
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ПИМОНЕНКІВСЬКА 
ЦАРИНА 

Музей Миколи Пименека у
Малютянці було збудовано си�
лами мешканців села на місці,
де свого часу стояла майстерня
художника. Мальовнича малю�
тянська земля запала до душі
видатному українському худож�
нику Миколі Корниловичу Пимо�
ненку, який з 1888 по 1911 роки
жив і писав тут свої живописні
полотна. Кольори, запахи і від�
чуття, що назавжди увійшли в
його життя, були пов'язані з Ма�
лютянкою. Саме тут він створив
свої найкращі картини. На його
полотнах можна й сьогодні роз�
пізнати малютянські пейзажі.
Увічнив живописець і багатьох
мешканців села.

Шанувальники творчості мит�
ця 25 вересня 1997 року відкри�
ли музей Миколи Пимоненка в
селі Малютянка як відділ Бояр�
ського краєзнавчого музею,
який має статус районного. Біля
витоків народження музею сто�
яли подружжя Соловйових та
Малишків, сільські вчителі Ми�
рослав Дончак і Кирило Мусієн�
ко та багато інших жителів села.
Щиро вдячні земляки їм та пер�
шій завідуючій музеєм Пимо�
ненка, заслуженому журналісту
України, відміннику народної ос�
віти України Олені Кременчуг�
ській. 3 вдячністю згадують тут
плідну співпрацю з правнуком
Миколи Пимоненка Михайлом
Грузовим, який, на превеликий
жаль, у 2008 році пішов із життя.
Завдяки йому фонд музею Ми�
коли Пимоненка поповнився
унікальними експонатами з їх�
ньої родинної колекції. Музей
продовжує підтримувати зв'язки
з його сім'єю. 

4 стор.
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Час приготування � 30 хвилин
Інгредієнти:
кальмари (250 г), огірок (15 г), одна цибули�
на, часник ( 2 зубчики), крохмаль (1 ст. л.),
коньяк (1 ст. л.), бульйон курячий (1/4 склян�
ки), олія (2 ст. л.), сіль, зелень .
Спосіб приготування: Кальмари замочити

у воді на 1 годину,
промити і зняти
шкірку. Нарізати
шматочками зав�
довжки 4 см і ши�
риною 2 см. Пок�
ласти на 30 се�
кунд у киплячу во�
ду. Обсмажити
кальмари у розіг�

рітій до 160 ° С олії протягом 1 хвилини. До�
дати нарізану соломкою цибулю, подрібне�
ний часник, скибочки огірка, коньяк, розве�
дений невеликою кількістю води крохмаль,
бульйон і сіль. Добре перемішати.
Тушкувати до загустіння соусу. При подачі
оформити зеленню.

Смачного!
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Відразу ж полонила атмосфера
закладу � дуже комфортне та при�
ємне місце, наповнене суто укра�
їнською гостинністю. Інтер'єр ка�
фе, декорований глечиками, руш�
никами, навіть стилізованим ти�
ном та возом. Усіх відвідувачів
"Шкварочки" привітно зустріча�
ють господині закладу, одягнені в
українські національні костюми.

До речі, у перший робочий день
кухарі кафе приготували близько
40 різноманітних страв на будь�
який смак. Цікаво те, що повно�
цінний обід тут можна придбати в
середньому лише за 25 гривень.
У його вартість входить перша
страва, м'ясна страва з гарніром
на вибір, салат та узвар. Тут мож�
на пригоститися також десерта�
ми та перепічкою, яку готують на
місці. Серед додаткових послуг
кафе � Wi Fi та супутникове теле�
бачення. Так що пообідати тут
можна ще й з користю. Крім того,
тут також можна замовити обід,
який буде доставлений до вашого
офісу чи дому. 

Заклад також повністю готовий
до проведення банкетів. Одно�
часно "Шкварочка" може прийня�
ти понад 50 відвідувачів.

Власники закладу Святослав та
Василь, зізнаються, що майже всі
підготовчі роботи до відкриття
провели самі. Також розповіда�

ють, що це не єдиний їхній проект,
� у Києві вдало працюють заклади
з такою ж назвою. Тож молоді лю�
ди захотіли розширити мережу
кафе та оселити "Шкварочку" ще
й в передмісті. 

Два місяці інтенсивної підго�
товки � і наприкінці березня но�
вий заклад швидкого харчування
відкрив свої двері для перших

відвідувачів, яких навіть в день
дебюту не бракувало. І така
стрімка популярність "Шквароч�
ки" є цілком закономірною, адже
тут готують з любов'ю, зустріча�
ють з посмішкою та частують із
душею.

Святослава Бережна, 

Олександра Дзиґа, 

фото Олександри Дзиґи
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Знання наших прадідів
про цілющі властивості во�
ди на багато тисячоліть ви�
передили останні наукові
дослідження японських та
російських вчених.

Народна медицина
стверджує, що перенесен�
ня "енергії життя" в живому
організмі здійснюється за
допомогою води. Здавна
відомі заговорення, наспі�
вування води, за допомо�
гою яких можна вилікувати
людину. В різних джерелах
описано різноманітні "ре�
цепти", згідно з якими при
певних захворюваннях ви�
користовують питну воду.

У природі безпосередній
передавач, носій біоінфор�
мації � хвильові процеси,
де вода відіграє основну
роль.

Відомо, що вода має
"пам'ять". Феномен струк�
турної пам'яті води, яку
експериментально впер�
ше довів японський уче�

ний Масару Емото, поля�
гає в тому, що вода
"всмоктує" в себе, збері�
гає й обмінюється з нав�
колишнім середовищем
даними, які несе будь�яке
фізичне поле, зокрема
звук, слово, думка, емоції
тощо.

Будь�які зовнішні фак�
тори, зокрема спілкуван�
ня, саме завдяки зв'яза�
ній (внутрішньоклітинній)
воді, змінюють біохіміч�
ний склад рідких середо�
вищ організму на клітин�
ному рівні. Звідси підви�
щена стомлюваність, по�
ганий настрій, безпричин�
на агресія, нервовість,
порушення рівноваги ве�
гетативної нервової сис�
теми, інші захворювання,
викликані психо�соціаль�
ними причинами. Вони
виникають на польовому,
біоенергоінформаційно�
му рівні. Це результат біо�
е н е р г о і н ф о р м а ц і й н и х
процесів зв'язаної води
організму, зокрема люди�
ни. Тому дуже важливо
слідкувати за своїми сло�
вами і думками.

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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У квітні бажано посадити
дерева та кущі до початку ве�
гетації у попередньо підготов�
лений грунт. У цьому місяці з
ягідних кущів саджають мали�
ну, калину, аґрус. До розпуску
бруньок бажано провести
профілактику шкідників та
хвороб. 

За місячним календарем 1
квітня ідеальний день прак�
тично для всіх овочевих куль�

тур. Також вдалий час для по�
сіву насіння квітів та поділу
коренів півоній, ірисів, хри�
зантем. Посів, посадка та пе�
ресадка капусти, кукурудзи,
крес�салату, цибулі�порею,
огірків, солодкого перцю, по�
мідорів, кропу, петрушки, ква�
солі та патисонів. 1, 2 та 3
квітня (з 12:35 до 17:52) не
рекомендується сіяти, саджа�
ти та пересаджувати. 

А ось 3, 4 та 5 квітня радять
висаджувати розсаду та гвоз�
дики Шабо. 6 квітня � відкри�
тий грунт: посадка ранньої
картоплі, кропу, петрушки та
зернових. 

7, 8, 9 квітня � полив та під�
кормка рослин. Посів насіння
гороху та квасолі, бобів і сої.

9, 10 та 11 квітня відкритий
грунт � посів насіння цибулі та
сортів редису з округлим пло�
дом.  Ці дні є сприятливі для
посадки ранньої картоплі. 

Підготувала 

Олександра Дзиґа

Квітень � час посіву розсадних культур для

парників та відкритого ґрунту. В парниках прибирають

урожай зелених культур і одразу ж приступають до

вирощування розсади для відкритого ґрунту. 

Швидко, зручно та
недорого! Ось головні пе�
реваги закладів швидко�
го харчування, яким нині
надають перевагу все
більше українців. Відне�
давна такий заклад з'я�
вився і в нашому місті.
Нове кафе з колоритною
назвою "Шкварочка", що
знаходиться по вул. 40�
річчя Жовтня, 51, запро�
сило відвідувачів на де�
бютний обід 27 березня.
Серед перших дегустато�
рів страв від "Шкварочки"
був і журналіст нашого
видання. 
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За останніми

науковими дослід�

женнями в багатьох

країнах світу вода �

основний носій біо�

енергоінформації в

природі. Саме зав�

дяки біоенергоін�

формаційним влас�

тивостям вода

впливає на функці�

ональний стан ці�

лісної системи ор�

ганізму людини й

окремих його орга�

нів і систем.
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ОВЕН
Для любовних і сімейних стосунків цей період
виявиться не надто вдалим. Для досягнення
гармонії та хоч якоїсь рівноваги в уже існуючих
стосунках дотримуйтеся правила: "Поважай
думку інших". Навіть якщо задавнені ревнощі
або стара образа штовхають вас на з'ясування
стосунків із партнером, стримуйтеся щосили!
ТІЛЕЦЬ
Головне правило успішного бізнесу в цей час
звучить так: "Жодних новацій!" Хоч які б вигідні
проекти та пропозиції виникали перед вами,
найкраще дотримуватися звичної тактики ве�
дення справ. Крім того, зараз вам не вартува�
ло б вплутуватися в конкурентну боротьбу або
конфліктувати з офіційними установами. Вам
слід бути уважнішими, приймаючи рішення.
БЛИЗНЮКИ
Усі тенденції вашого ділового життя будуть
прості та зрозумілі. Для вас усе складатиметь�
ся настільки чітко й однозначно, що буде дос�
татньо лише дотримуватися наявних реко�
мендацій для досягнення успіху в бізнесі. Най�
більш вдалою та сприятливою для ведення
будь�яких справ виявиться перша половина
квітня. Ви можете кредитувати, інвестувати,
ризикувати, знаходити нових партнерів тощо.
І все вам вдаватиметься. 
РАК
Якщо ви хочете уникнути численних сварок,
взаємних образ та інших непорозумінь, то в
розмовах із близькими людьми вам слід вжи�
вати лише два слова "так" і "авжеж". Решта
неминуче призведе до серйозного конфлікту.
По можливості, вам взагалі варто провести
цей час на самоті. На жаль, вас не завжди ро�
зумітимуть.
ЛЕВ
"Усе несерйозне буде вдалим, а все серйозне
буде плачевним" � ось головний принцип,
який визначить тенденції ваших взаємин на
початку квітня. Якщо ви хочете просто завести
приємну інтрижку або влаштувати любовну
авантюру, то життя надасть вам для цього
достатню кількість нових або сприятливих
можливостей. Якщо ж ви налаштовані на сер�
йозні і тривалі нові знайомства й спілкування,
то краще не докладайте зусиль, усе закінчить�
ся нічим.
ДІВА
Украй напружений час для любовних, дружніх
та інтимних стосунків. Щоб звести несприят�
ливі тенденції цього періоду до мінімуму, ви
повинні діяти "від протилежного". Усе те, чого
ви бажатимете, вислизатиме від вас. Якщо ж
ви зробите вигляд, що нічого не чекаєте від
ситуації або конкретної людини, то це бажане,
образно кажучи, саме "кинеться вам на шию". 
ТЕРЕЗИ
Усе залишиться без особливих змін. Для лю�
бителів новизни така перспектива здасться
нудною. Але для тих, хто шукає тривалих і на�
дійних людських зв'язків, цей період виявить�
ся вдалим. Будь�які нові знайомства, будь�які
серйозні пояснення та зізнання у своїх почут�
тях обов'язково перейдуть у тривалі та надійні
стосунки. Прекрасний час для виховання ді�
тей і спілкування з ними.
СКОРПІОН
Цей період виявиться вдалий для всіх рутин�
них справ і заходів. Зараз головне правило ус�
піху: "Не впевнений � не обганяй". Інакше ка�
жучи, вам не варто вплутуватися в якісь сум�
нівні бізнес�проекти, навіть якщо обставини
вимагають термінового зміцнення вашого фі�
нансового становища. Будьте обережними. У
той же час колишній недруг стане другом і до�
поможе вам.
СТРІЛЕЦЬ
Вдалий час для любові та примирення. Друж�
ні, родинні і сімейних стосунки вирізнятимуть�
ся теплотою, гармонійністю та силою. У вас
буде багато нових можливостей завести ціка�
ві для вас знайомства, а що стосується вже іс�
нуючих, то тут зірки вашого кохання горіти�
муть ще яскравіше.
КОЗЕРІГ
Загалом цей період виявиться доволі сприят�
ливим для любовного, сімейного або друж�
нього спілкування. Але для досягнення гармо�
нійних стосунікв вам доведеться потрудитися.
Даруйте квіти, замовляйте пісні для коханих
людей, робіть великі, але приємні дурниці! Це
сприятливий час для створення яскравих мо�
ментів.
ВОДОЛІЙ
Зірки обіцяють вам немало романтики. У вас
з'явиться більше можливостей для початку но�
вого роману, більш цікавими та успішними ви�
являться романтичні побачення. Цілком мож�
ливо, що у вас навіть зміниться ставлення до
любові, ви почнете більше цінувати романтику.
РИБИ
У цей період у вашому особистому житті мо�
жуть статися значні зміни. Загалом нічого над�
то серйозного або неприємного в цьому сенсі
для вас не передбачається, але в будь�якому
разі для нормального спілкування з рідними й
близькими вам треба озброїтися терпінням.
Сильна сприйнятливість і емоційність можуть
приховати від вас суть ситуацій. На початку
квітня зірки обіцяють Рибам успіх у домашніх
справах. Тож вам корисно витратити цей час
на облаштування вашого помешкання.

ГОРОСКОП
1 квітня �14 квітня

Що? Де? Коли? ���������		  		##�
		

3� 6 квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

у Боярському краєзнавчому музеї 

о 14 годині відбудеться відкриття

персональної виставки майстра де4

коративно4вжиткового мистецтва Ні4

ни Знови.

Час Назва

15�30 "Цирк! Цирк! Цирк!" (мультфільм)

17�10
"Рапунцель: Заплутана історія"

(мультфільм)

19�00
"Мандрівка до центру Землі"

(комедія)

21�00 "Пункт призначення�4" (жахи)

Час Назва

12�30
"Красуня та

чудовисько"(мультфільм)

14�00 "Вольт" (мультфільм)

15�40 "Смурфіки" (мультфільм)

17�20 "Мандри Гулівера" (комедія)

19�00 "Ларго Вінч�2" (пригоди)

21�00 "Рубці" (жахи)

7�8 квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Останні ви�

хідні березня

обіцяють бути

помірно ясни�

ми, але вночі

температура

коливатиметь�

ся від �1 до �3

г р а д у с і в .

Вдень очіку�

ються стабіль�

ні +8. 

У перший

день квітня по�

года особливо

не жартувати�

ме, тобто ситуація з температурою не зміниться.

Лише додасться вранішній короткочасний сніг.

Друге квітня обіцяє бути погожим: чисте небо та

відсутність опадів. Але температура повітря

вдень не підніметься вище +3. 

Починаючи з вівторка (3 квітня) та до середини

наступного тижня, погода буде стабільною.

Вдень температура коливатиметься від +10 до

+13, а вночі від 0 до +5. 

Впродовж усього тижня очікуються короткочас�

ні дощі, вітер південно�західний 3�4 метри за се�

кунду. Максимальна вологість повітря � 80 %. 

31 березня, у суботу,

в актовій залі районної класичної гім4

назії відбудеться звітний концерт Бо4

ярської міської дитячої школи мис4

тецтв. Вхід вільний.

31 березня о 17.00

Наше видання оголошує новий фотоконкурс "Миттєвості весни",

на учасників якого чекають приємні сюрпризи. Свої фотографії по�

тенційні учасники конкурсу можуть надсилати на електронну адре�

су: boyarka�inform@ukr.net. 

У цьому номері газети ми презентуємо нашим читачам фоторо�

боту боярчанки Ольги Новак. 

Дівчина майже весь свій вільний час присвячує фотомистецтву.

Весна надихнула її відвідати свій власний "весняний сад" в пошуках

нових кадрів. Як сказала сама Ольга, весна завжди надихає її на но�

ві звершення в житті. До речі, саме цієї весни Оля знайшла роботу

своєї мрії. Тож зичимо їй успіхів! 

Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

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

Фотоконкурс

Погода

11112222

На постійну роботу потрібен
� Інспектор відділу кадрів � діловод.

(Підприємство знаходиться в
історичній частині Боярки).

Телефон для довідок 067�463�05�55.

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

МИТТЄВОСТІ ВЕСНИ

Потрібен продавець�консультант
у магазин мобільного зв'язку. 

Вік 21�40 років. Офіційне працевлаштування.
З/П 1200 грн. Графік 3/3.

Тел: 0675408000,
0636000707,0504000065

обідів

093�942�52�42
м. Боярка, вул. 40�річчя Жовтня, 51

Доставка 


