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СТАРТУЄ НОВИЙ ПРОЕКТ

З ОЛЬГОЮ ШАНІС

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ НА

ЗАХИСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ

2 стор.

НОВУС ПОЧИНАЄТЬСЯ 

З БОЯРКИ

4 стор. 11 стор.

відбулася чергова ХVIII се�
сія Боярської міської ра�
ди, у якій взяли участь 33 депутати. Вів засідання
секретар міськради Дмитро Паливода. Представни�
ки депутатського корпусу за декілька годин роботи
встигли розглянути низку важливих для життя міста
питань, зокрема про виконання міського бюджету за
2011 рік, про внесення змін до міських програм. Пе�
ред початком засідання було оголошено про вход�
ження депутатів від фракції "Сильна Україна" до
фракції "Партії регіонів". Тож тепер фракція "ПР" у
міській раді налічує 20 депутатів. 

У СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ 

6 КВІТНЯ

 3 стор.

на мистець�

кому небо�

схилі нашо�

го міста но�

вим і яскравим життєдайним світлом засяяла

кожна зірочка нашого Боярського "Сузір'я". Ад�

же саме цього дня жіночий вокальний ансамбль,

керівником якого є Алла Яківна Бібік, отримав

звання народного…

СЯЙВО НАРОДНОГО
«СУЗІР’Я»

10 КВІТНЯ

10 стор.

Від усього серця щиро вітаємо із найсвітлішим весняним святом � Великоднем!
Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися
над вічними цінностями загальнолюдської моралі, дає нам добру нагоду наповнити
свої серця любов'ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно.

З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії та
сподівання на щасливу долю. То ж, направимо наші сили на добрі справи, світлі
помисли, процвітання рідного краю.

Вітаючи зі світлим Воскресінням Христовим, щиро бажаємо усім жителям добра,
радості, благополуччя, миру і спокою в душі.

Веселих свят!
З повагою,

О. В. ЗАЄЦЬ,                                                    В. В. ЛУЦЮК,
голова райдержадміністрації                          голова райради

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 

БОЯРКИ!

Святий Великдень несе любов та світ�

ло у родини, щирість та добро, радість

та душевний спокій.

Боже благословення � запорука миру,

духовне відродження держави, здій�

снення всіх найзаповітніших мрій. 

У день Воскресіння Христового нехай

до вашої оселі прийде здоров'я, любов,

щастя, добробут, душа стане світлішою,

а серце пломеніє любов'ю. 

Христос Воскрес!

З повагою,    

Петро МЕЛЬНИК,

народний депутат України

ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ 

БОЯРКИ!

Звертаємося до вас із щирими словами

привітань. Нехай Великдень принесе у ваші

родини мир, злагоду та любов. Нехай

торжествують добро та милосердя, а серця

наповнює Божа благодать, віра та надія. 

Здоров'я, достатку та благополуччя вам,

дорогі боярчани!

Христос Воскрес!

Депутатські фракції 
у Боярській міській раді

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!

ЗЗ ВВееллииккооддннеемм!!

Нещодавно Київська об�

ласть відсвяткувала свій 80�

річний ювілей. Ця подія була

широко відзначена цілою низ�

кою святкових заходів. Адже

столична область � це перш за

все імена людей, які творять її

історію. Вже стало традицією

запалювати нові імена та

вшановувати найвизначніших

земляків у Громадській акції

"Ділова Київщина". 

Дуже приємно, що в заключ�
ній акції � нагородженні кращих
представників населених пунктів

Київщини � взяли участь і наші
землячки. Зокрема, директор
Боярської ЗОШ №3 Стелла Ми�
хайлова, завідуюча ДНЗ "Спад�
коємець" Віра Дарага та завіду�
юча ЦРД "Джерельце" Клавдія
Пшонна. Представниці нашого
міста під час урочистої частини
заходу були нагородженні
пам'ятними знаками "Патріот
Київщини". Крім того, кожна от�
римала примірник видання "Ді�
лова Київщина", до якого увій�
шли статті про їхню діяльність.

Світлана Кудрик 

ВІДЗНАЧЕНО БОЯРЧАНОК, ЯКІ ТВОРЯТЬ ІСТОРІЮ КИЇВЩИНИ

в і д б у л и с я
громадські
слухання за
участю чле�
нів городнього товариства "Дари ланів". На зустріч із го�
родниками були запрошені гості � заступник голови Ки�
єво�Святошинської райдержадміністрації Анатолій Іско�
ростенський, помічник народного депутата України Пет�
ра Мельника Микола Гусятинський, секретар Боярської
міської ради Дмитро Паливода та інші. Вів слухання го�
лова громадської ради при голові райдержадміністрації
Олександр Герасимов.

ГОРОДНИКИ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ 

3 стор.

7 КВІТНЯ
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3959,7тис. грн торік
було витраче�

но з міського бюджету на
благоустрій міста.

номера Цифра 

справа Спільна

…кожен не проти. Та не кожен
готовий докласти зусиль, щоб
зробити його чистим. Що зава�
жає? Сміття. Побутові відходи �
проблема планетарного мас�
штабу. Про неї написано і сказа�
но дуже багато. Це свідчить про
стурбованість людства пробле�
мою, яка набуває загрозливих
масштабів. Якщо пересічний
громадянин не може значною
мірою вплинути на переробку
відходів, то вирішення пробле�
ми засміченості довкілля зале�
жить від кожного. Фактор
забрудненості є не тільки есте�
тичною вадою. З санітарно�гігі�
єнічних міркувань це серйозна
проблема, адже порушено ви�
моги здорового життєвого се�
редовища.

Ще за часів Петра I в місті на Неві
за викидання відходів у ріку чи ка�
нали били батогами або відправля�
ли на каторгу. У наш час в Японії,
якщо люди не встигли викинути
відходи в сміттєвоз, вони мають їх
заморозити до наступного приїзду
сміттєвоза. Інакше � дуже великий
штраф або ув'язнення. У нас на Ук�
раїні колись було так: біленька ха�
та, у дворі мальви, чорнобривці.
Яке там сміття! Історично українці
завжди жили в злагоді з природою,

шанували й поважали своє життє�
ве середовище. Що ж з нами ста�
лося нині? 

Проблема не обминула й наше
місто. Треба визнати, що з боку міс�
цевої влади і територіальної грома�
ди докладається багато зусиль,
щоб наше місто стало привабли�
вим і чистим. Успіхи є, і вагомі. Та
все ж прикро бачити, що біля бу�
динків, на вулиці, на узбіччі дороги,
на берегах водойм знову з'являєть�
ся сміття. Класик казав: "Як прибе�
реш навколо себе, то й на душі світ�
лішає". Він мав рацію. Про чистоту
необхідно дбати повсякденно. За
вивезення сміття слід платити. Інак�
ше не буває і бути не може. Не ві�
риться, що душею світлішає той,
хто підкидає торбинку зі сміттям
десь на узбіччі. Не позбавився він
цього сміття. Все одно воно за ним
тягнеться. Звісно, це дефіцит за�
гальної й низький рівень екологіч�
ної культури та екологічної свідо�
мості певної частини жителів міста.

Треба визнати, що існуюча сис�
тема екологічного виховання не
дає бажаного результату. З метою
сприяння вихованню в дітей з ран�
ніх років (початкова школа і дитячі
садочки) екологічно відповідальної
поведінки, вже 4�й рік поспіль на
замовлення і за фінансової під�

тримки міської влади Громадське
дитяче об'єднання "Юнісфера" ви�
конує еколого�просвітницький про�
ект "Діти за чисте місто". Керівник
проекту О. Ф. Прокопенко. Корис�
туючись розробленими нами нет�
радиційними формами і методами
екологічного виховання, в цікавій
ненав'язливій формі подаються ді�
тям знання екологічно грамотної
поведінки, високої відповідальності
за чисте місто для себе і для людей.
Це уроки�бесіди з елементами
практичних занять, уроки�вистави,
рольові екологічні ігри, зустрічі,
конкурси, виступи агітбригад, ро�
бота з книжками�розмальовками
тощо. Успішна й пропаганда еколо�
гічних знань засобами сценічного
мистецтва. При ГДО "Юнісфера" з
2006 року діє Екотеатр (юні актори �
учні гімназії). Вони показують мю�
зикл "Приберемо смітники і поса�
димо квітки". Організовано Екоте�
атр також при ЗОШ № 5. Розпочи�
нають діяльність лялькові театри.
Користуючись засобами образот�
ворчого мистецтва (книжки�розма�
льовки за місцевою тематикою:
"Розфарбуй своє місто", "Місто, в
якому я живу", "Збережи свої во�
дойми" тощо), дітей вчать відпові�
дальності за чистоту свого міста. 

Не однаково і не всі школи взяли

участь у проекті. Воно й зрозуміло �
вчителі завантажені, а ця робота
потребує громадської активності і
є по суті волонтерським рухом.
Проте є люди, чию роботу варто
відзначити.

З великою соціальною відпові�
дальністю і розумінням важливості
проекту поставилися до справи ди�
ректори і вчителі ЗОШ № 1 (дирек�
тор К. М. Мелашенко, співкерівник
проекту в цій школі Г. В. Макарова),
ЗОШ № 5 ( директор В. В. Кривенко,
співкерівник проекту В. В. Городиць�
ка), КСРКГ (директор С. М. Сушко,

активна група: О. Ф. Прокопенко, 
В. В. Желінська, Г. І. Морозова). Пев�
ну активність виявляє ЗОШ № 4. 
З минулого року до участі в проекті
вперше долучилася ЗОШ № 2 (спів�
керівник проекту Є. Г. Євтушенко). 

Не залишилися байдужими до
проблеми й інші громадські органі�
зації міста. Нам допомагають "Мо�
лодіжна платформа", "Центр Енер�
гоЕко", "Центр розвитку громад".
Про перебіг проекту в цьому році
ми  будемо інформувати читачів.

Н. О. Семенова,
голова ГДО "Юнісфера"

Захід відбувся 5 квітня в стінах
вишу, ректором якого є Петро
Володимирович. Учасниками
конференції стали доцент Львів�
ського державного університету
внутрішніх справ Анатолій За�
польський, професор Житомир�
ського національного агроеколо�
гічного університету, а також
представники органів місцевого
самоврядування Києво�Свято�

шинського району та Ірпінського
регіону зокрема, міський голова
Боярки Тарас Добрівський, який
у своїй доповіді порушив ряд
екологічних проблем, важливих
для життя міста.

Зокрема, Тарас Григорович
розповів про те, як в Боярці вирі�
шується питання боротьби із по�
рушниками правил благоус�
трою. 

� На території міста діє гро�
мадське формування "Боярська
варта", яке слідкує за дотриман�
ням правил благоустрою. На по�
рушників накладаються штрафи.
Для виявлення зловмисників
вартівці ведуть відеоспостере�
ження. Крім того, активну участь
у вирішенні екологічних проблем
беруть й громадські організації,
зокрема ГО "Юнісфера", яка ак�
тивно залучає до екологічних
акцій учнів міських шкіл. Прово�
диться активна робота з покра�
щення благоустрою. Через соці�
альну рекламу ми закликаємо
всіх боярчан долучатися до захо�
дів благоустрою, а також прояв�

ляти власну ініціативу. За останні
півтора року Боярка отримала
значні кошти на вирішення на�
гальних міських проблем. Наразі
акумулюємо свої сили на вирі�
шенні проблеми водопостачання
та покращення якості води, � заз�
начив під час виступу Тарас Доб�
рівський.

Як зазначив під час конферен�
ції один із учасників, екологічні
проблеми є спільними для всіх
без винятку, а відтак і вирішити їх
можна лише, об'єднавши зусил�
ля. Саме це прагнення і спонука�
ло учасників заходу того дня
створити громадський рух "Еко�
логічна варта". 

� Сьогодні ми створюємо гро�
мадський рух "Екологічна варта",
і всіх небайдужих просимо при�
єднатися до вирішення екологіч�
них питань. Ми повинні діяти
спільно � і Ірпінський регіон, і Киє�
во�Святошинський район, але
без активної позиції місцевої вла�
ди, громадських організацій та
населення ми не зможемо успіш�
но вирішувати питання довкілля.
Вже заплановано проведення ря�
ду заходів, які буде проводити
"Екологічна варта". Я ж зі свого
боку, як народний депутат, стояв
та буду стояти на засадах еколо�

гічної безпеки нашого регіону. То�
му ми будемо реагувати на ті по�
рушення, які виникають, � так
прокоментував створення гро�
мадського руху народний депу�
тат Петро Мельник. 

Під час проведення круглого
столу на тему: "Еколого�соціальні
проблеми Приірпіння та Києво�
Святошинського регіону � шляхи
вирішення" було підписано Ме�
морандум про співпрацю за
дотримання норм збереження
довкілля місцевої влади, органів
місцевого самоврядування та
громадськості. 

Очолила громадський рух де�
путат Київської обласної ради На�
талія Семко, а почесним прези�
дентом було обрано народного
депутата України, ректора Націо�
нального університету ДПС Укра�
їни Петра Мельника. За підтрим�
ки представників влади "Еколо�
гічна варта" очищатиме водні
джерела регіону, прибиратиме
сміття, займатиметься озеленен�
ням території, дбатиме про збе�
реження заповідних об'єктів та
сприятиме поширенню екологіч�
них знань серед населення,
особливо серед молоді.

Анастасія Береговенко

Заклик соціальної реклами
"Вийди на вулицю, прибери
місто!" став керівництвом до
дій для багатьох боярчан. Пра�
цівники різних організацій, ус�
танов та закладів Боярки ак�
тивно взяли участь у числен�
них заходах з благоустрою та
очистки, які відбулися в нашо�
му місті за тиждень до Вели�
кодня. Зокрема, слід відзначи�
ти активну участь представни�
ків закладів освіти та культури �
шкіл, гімназії, дитячих садоч�
ків, бібліотек, краєзнавчого му�
зею. Долучилися до спільної
справи й працівники Боярської
міської ради. 

Інф. "Боярка�інформ"

Традиційно понеділок після
Великодня (цього року 16 квіт�
ня) буде вихідним днем. Відпо�
чиватимуть українці й з 30 по
квітня по 2 травня. Робочий по�
неділок 30 квітня українці бу�
дуть відпрацьовувати в суботу
28 квітня. Таким чином на трав�
неві свята буде чотири вихід�
них � 29 і 30 квітня, 1 та 2 травня
(День міжнародної солідарнос�
ті трудящихся). Традиційно ви�
хідним буде й 9 травня (День
Перемоги). 

Під час зустрічі було обгово�
рено ряд питань, які виникли у
зв'язку з наближенням старту
чемпіонату району з футболу �
29 квітня. Проте є проблеми,
пов'язані з утриманням стадіону
"Зеніт". А оскільки стадіон іще
не готовий приймати матчі, пер�

ші ігри боярських команд
відбудуться на виїзді. Пред�
ставники команд домовили�
ся взяти на себе витрати,
пов'язані з утриманням ста�
діону, адже газон потребує
регулярного професійного
догляду � удобрення, поливу,
покосу, а територія навколо
нього � прибирання.

Міський голова озвучив
футболістам приємну інфор�
мацію � у бюджеті міста пе�
редбачено необхідні кошти
для фінансування участі ко�

манд у чемпіонаті. Представник
команди "Стара Боярка" Олек�
сій Левченко повідомив коле�
гам, що у цьому році команда
святкуватиме ювілей � своє
десятиріччя. 

Крім того, Тарас Григорович
повідомив учасникам зустрічі,
що міською владою вітається
внесення цікавих пропозицій
щодо зустрічі футбольного свя�
та Євро 2012.

� Зокрема є намір створити
фан�зону, � поділився Тарас
Добрівський. � Передбачається,

що вона буде влаштована на то�
му місці, де взимку була ковзан�
ка. Заплановано, що під час
матчів футбольної першості там
буде влаштовано великий ек�
ран, запрошено виїзну торгівлю
тощо. 

На завершення зустрічі
представникам футбольних
команд було вручено фут�
больні м'ячі з символікою Єв�
ро 2012 та з побажаннями ус�
піхів під час районної пер�
шості з футболу.

До речі, у І лізі гратимуть "Фа�
нат", ДЮСШ, "Віннер". У ІІ лізі �
"Стара Боярка" та "Арсенал" і в
ІІІ лізі � команда "Ветеран".

Михайло Вовчик

ВИХІДНИХ У КВІТНІ ТА
ТРАВНІ БУДЕ БІЛЬШЕ 

УСІ НА СУБОТНИК
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"У сучасному світі еколо�
гічні проблеми набули статусу
глобальних, а відтак потребують
негайного вирішення". На цьому
під час відкриття Всеукраїнської
науково�практичної конференції
"Економіка природокористуван�
ня: стан, проблеми, перспекти�
ви" наголосив ректор Національ�
ного університету державної по�
даткової служби України, народ�
ний депутат України Петро
Мельник. 

4 квітня міський голова
Боярки Тарас Добрівський зус�
трівся з представниками бояр�
ських футбольних команд.

Зустріч

досвідПозитивний 



Виконавчий комітет Боярської міської ради

повідомляє що в м. Боярка на круговій

розв'язці перетину вулиць Магістральна,

Білогородська, 50 років Жовтня, дорога на

Білогородку з першого травня буде змінено

порядок руху.

Просимо водіїв бути уважними при перетині

кругової розв'язки та користуватися знаками

дорожнього руху.

ЙЙ
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автомобілістівДо уваги
заліУ сесійній

Вітаю вас із світлим святом

Воскресіння Христового! 

Великдень � це світлий день.

Це перемога добра над злом,

відчуття єдності і відчуття роди�

ни.

Великдень нагадує нам прос�

ті, але такі важливі істини � як

важливо не зраджувати, не

втрачати віру, не опускати рук

та підтримувати один одного.

Нехай це світле свято прине�

се мир і злагоду вашим роди�

нам, добробут нашій країні.

А радість, щирі посмішки і близькі люди хай завжди будуть

поруч!

Христос Воскрес!

Щиро ваш,

Віталій КЛИЧКО

ДОРОГІ ДРУЗІ!
З нагоди світлого свя�

та Воскресіння Христо�

вого звертаюся до вас із

найтеплішими словами

привітань. Великдень �

свято торжества життя

над смертю, добра над

злом, милосердя над

жорстокістю. Нехай і в

вашому житті запанує

любов та віра в світлі

дива. 

Нехай Господь оберігає вас та ваші родини й на�

дихає на добрі вчинки, нехай дарує вам здоров'я та

радість, мир і достаток.

Із повагою, 

Олександр ЮРАКОВ

депутат Києво�Святошинської районної ради

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!
Громадська організація Асоціація бага$

тодітних родин "Велика сім'я" вислов$
лює щиру вдячність директору ПСП
"Шевченківське" Миколі Петровичу Вин$
нику за надання допомоги найбільш нуж$
денним багатодітним родинам, членам
нашої організації. Свіжі овочі, передані
Миколою Петровичем, стали приємним
подарунком до Великодня.

Дякуємо і голові громадської організа$
ції "Боярчани" Юрію Івановичу Єдакову
за увагу та постійну підтримку нашої ор$
ганізації.

Користуючись нагодою, хочемо приві$
тати шановних добродіїв та усіх наших
земляків зі світлим Христовим Воскре$
сінням. Нехай воскреслий Христос
поблагословить ваші родини. Гарних
свят та смачної паски.

Із повагою, 
голова правління Сергій Чуткий

"У 2011 році доходи загально�

го фонду міського бюджету ви�

конані у сумі 49962,4 тис. грн (в

тому числі 17 002,9 тис. грн �

субвенція з державного бюдже�

ту місцевим бюджетам на здій�

снення заходів щодо соціально�

економічного розвитку), що ста�

новить 105 % до планових по�

казників. Головним джерелом

наповнення бюджету є податок з

доходів найманих працівників,

які становлять 68 % доходів за�

гального фонду. 

Крім того, за минулий рік міським
бюджетом отримано 200,2 тис. грн
місцевих податків і зборів. 

Видатки загального фонду місь�
кого бюджету у 2011 році станови�
ли 30812, 4 тис. грн. Значна части�
на коштів міського бюджету спря�
мовується на утримання дошкіль�
них навчальних закладів. Крім того,
понад 19 % видатків загального
фонду". Про це йшлося у звіті про
виконання бюджету Боярки за 2011
рік, який оприлюднила на сесії
міськради завідувач фінансово�
економічного відділу міськради
Олена Балуєва.  

Він повідомив учасникам
зібрання, що громадська рада
вивчила конфліктну ситуацію,
яка виникла навколо город�
нього товариства "Дари ла�
нів", і підготувала з цього при�
воду свій звіт. Присутнім
запропонували після обгово�
рення звіту прийняти резолю�
цію зборів. У свою чергу голо�
ва правління товариства Воло�
димир Сліпко ще раз озвучив
проблему городників. Своїми
думками поділилися й члени
городнього товариства.

Олександр Герасимов озна�
йомив присутніх з висновками
робочої групи. Було встанов�

лено, що з 1993 року і до ни�
нішнього часу на території, що
знаходиться в адміністратив�
них межах с. Петрівського і
прилягає до північно�східної
частини міста Боярки (до
вулиць Колгоспної, Магіс�
тральної, Київської), жителями
м. Боярки здійснюється сіль�
ськогосподарська обробка зе�
мельних ділянок загальною
площею 14,2 га та вирощуван�
ня продукції для власного спо�
живання. Нині ці ділянки об�
робляють близько 300 меш�
канців Боярки. Більша частина
цих громадян відносяться до
малозабезпечених верств на�
селення, є пенсіонерами, ве�

теранами війни і праці, інвалі�
дами, потерпілими від аварії
на ЧАЕС, ліквідаторами аварії
на ЧАЕС. Можливість вирощу�
вати на цих землях сільсько�
господарську продукцію є для
цих громадян практично єди�
ним засобом отримання пов�
ноцінних продуктів харчування
із огляду на низькі грошові до�
ходи та ріст вартості кому�
нальних витрат. 

Також було виявлено, що 5,2
га зазначених земель передані
у приватну власніть десятьом
особам. За результатами ог�
ляду робочою групою терито�
рії, не виявлено розмежування
земель, переданих у приватну

власність. Також за інформаці�
єю, яку повідомили представ�
ники городників, ніхто з нових
власників не обробляє отри�
ману ними землю.

Справді, це питання дуже
схвилювало усіх присутніх. Ад�
же після Благовіщення, за на�
родним повір'ям, можна об�
робляти землю. 

Гірко було дивитися на об�
ражених пенсіонерів, котрі ви�
рощували на своїх ділянках
картоплю, моркву та іншу го�
родину, а тепер залишилися
практично беззахисні. А земля
кличе господів.

В результаті тривалого обго�
ворення городники таки прий�

няли відповідну резолюцію.
Присутні гості також поділили�
ся своїми думками. Якщо по�
милка мала місце, її потрібно
виправити. І пообіцяли трима�
ти на контролі це питання.
Секретар Боярської міської
ради Дмитро Паливода, ко�
ментуючи громадські слухан�
ня, наголосив, що Боярська
міська рада готова взяти на
себе юридичний супровід цьо�
го питання, також надати і
практичну допомогу � безкош�
товно виорати земельні ділян�
ки малозабезпеченим членам
городнього товариства.

Світлана Кудрик
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ЯК БОЯРЧАНИ 
СВЯТКУВАТИМУТЬ ВЕЛИКДЕНЬ

Напередодні світлого свята ми діз$
налися у жителів міста, як вони святку$
ватимуть Великдень, як готуються до
цього дня, яких традицій при цьому
дотримуються.

Більшість боярчан, незалежно від ві$
ку, вважають Великдень одним із ве$

ликих свят, планують піти на освячення
святкового кошика, а дехто ще й прос$
лухає Службу Божу у Храмі. 

Людмила Лисенко
� Звичці дотримуватись релігійних свят

та зберігати звичаї рідного краю я завдя�
чую своїй матері, яка співала у церковно�
му хорі. Великдень для нашої сім’ї почи�
нається з чистоти.  Всі разом ми ретельно
прибираємо в помешканні. Безпосеред�

ньо напередодні Великодня випікаємо
паски та розмальовуємо писанки. Головне
для мене у Великодні � це таїнство освя�
чення паски. Кожного року ми присутні на
святковому богослужінні. Потім закінчує�
мо Великий Піст всією родиною � куштує�
мо святкові страви. 

Віктор Таран
� Я ще не маю передсвяткового нас�

трою та й не думав, як буду святкувати Ве�

ликдень. Звичайно радісно, що будуть ви�
хідні. У нас з друзями є традиція на Велик�
день після освячення святкового кошика
виїжджати до лісу на пікнік, де ми смажи�
мо шашлик, картоплю, відпочиваємо на
свіжому повітрі. Я не вкладаю ніякого
змісту в Пасхальні свята, просто це будуть
хороші весняні дні для відпочинку.

Підготувала 
Олександра Сичевська

Депутати прийняли рішення про
затвердження звіту та внесли змі�
ни до міського бюджету на 2012
рік. Зокрема, було передбачено
фінансування на спорудження в
Парку Перемоги пам'ятника вої�
нам�інтернаціоналістам. Крім то�
го, на сесії депутати затвердили
ряд положень, які стосуються по�
рядку впровадження торговельної
діяльності, передачі в оренду
майна комунальної власності,
розміщення об'єктів зовнішньої
реклами та технічних елементів на
будівлях в місті. 

Депутати також заслухали звіти
про діяльність комунальних під�
приємств Боярки за 2011 рік та
перспективні плани їхньої діяль�
ності у цьому році. Також пред�
ставники депутатського корпусу
надали згоду на безоплатне прий�
няття до комунальної власності
територіальної громади Боярки
каналізаційного колектора, який
знаходиться на вулиці Кірова. 

Важливим для міста було й рі�
шення про повернення до кому�
нальної власності територіальної
громади м. Боярки місця похо�
вань громадян (кладовища), що

знаходиться за адресою: м. Бояр�
ка, вул.. Шевченка, 190. Нагадає�
мо, що рік тому воно було переда�
не до КП "Спецоблуговування на�
селення Києво�Святошинського
району". 

Також під час засідання сесії
міськради депутати прийняли рі�
шення створити комісію стосовно
питання перенесення пам'ятного
знаку "Пам'яті голодомору". До її
роботи будуть залучені представ�
ники депутатського корпусу та
громадських організацій міста.

Під завісу засідання було роз�
глянуто питання щодо заборони
цілодобової торгівлі алкогольни�
ми та слабоалкогольними напоя�
ми на зупинках громадського
транспорту. Відповідне рішення
було схвалено депутатами міської
ради. 

� Обмеження на продаж алко�
гольних напоїв � це крок, який
вказує на прагнення влади, аби
жителі нашого міста, і зокрема
молодь, вели здоровий спосіб
життя, � так прокоментували
прийняття цього рішення в Бояр�
ській міській раді.   

Інф. "Боярка�інформ"
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Опитування



З 13 років він грав у збір�
ній Києва, брав участь у
юнацьких чемпіонатах. І в
якийсь момент його поміти�
ли. Юнак був впевнений, що
його покликання � десантні
війська, поки до нього додо�
му не завітав представник
об'єднання "Тюменьнафто�
газ", який за завданням го�
ловного тренера приїхав за
новим форвардом. Протя�
гом кількох годин його доля
була вирішена � так він став
гравцем ФК "Тюмень".

Сім років Олександр ман�
дрував Союзом. Де тільки
не доводилося грати в скла�
ді своєї команди: Тюмень,
Псков, Брест, Ужгород, Ма�
ри (Туркменська РСР). Та
настав момент, і Олексан�
дру знову довелося робити
вибір. На цей раз він теж не
відмовився від футболу. Але
вирішив повернутися додо�
му, у рідне місто. Тут на ньо�
го чекала тренерська та пе�
дагогічна робота. Саме тоді

Олександр занурився у

світ аматорського футболу
та став тренером команди
заводу "Іскра". Він з пос�
мішкою згадує цей час. Піс�
ля професійного футболу
було дуже важко, адже ко�
манда не мала ні форми, ні
спортивного інвентарю, ні
підготовлених стадіонів.
Але потроху завод почав
розвивати місто: будувати
майданчики, організовува�
ти спортивне дозвілля своїх
працівників. Хто шукає той
завжди знайде! І Олександр
зміг організувати команду
та забезпечити потреби ко�
лективу необхідними ресур�
сами. Боярська "Іскра" по�
чала складати конкуренцію
навіть напівпрофесійним
командам Баришівки та
Яготина. Тоді в команді за�
воду "Іскра" грали не лише
заводчани. Боярка тоді
змогла випередити за спор�
тивними показниками Білу
Церкву, що свідчить про ви�
сокий рівень нашої коман�
ди.

ССССппппоооорррртттт¡ÓˇÍ‡
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Саме в ці дні в Румунії відбувся
чемпіонат Європи з боротьби
самбо серед молоді віком до 20
років. Його учасницею стала ви�
пускниця Боярського коледжу
екології та природних ресурсів
Марія Петрущак. З Бухареста дів�
чина повернулася срібною при�
зеркою у ваговій категорії до
60 кг.

У цей час в Луцьку проходив
міжнародний турнір із боротьби
дзюдо на призи олімпійського
призера Руслана Машуренка. І
знову ситуація повторюється:
один представник � одна перемо�
га. Студентка І курсу Боярського
коледжу екології та природних
ресурсів Ольга Несвід поверну�
лася з Луцька чемпіонкою, таки
відвоювавши золоту медаль та
чемпіонський титул у ваговій ка�
тегорії до 57 кг ледь чи не у півсві�
ту!

Щиро радіє за успіхи дівчат, їх�
ній спортивний наставник, заслу�
жений тренер України Віктор Ва�
сильович Мужчина.

� Справа в тому, що останні три
тижні я хворів. Тому дівчатам до�
велося "брати владу в свої руки".
Наприклад, Оля Несвід до Луцька
поїхала з власної ініціативи. Захо�
тілося дівчині перевірити власні
сили! От і перевірила… всіх інших
учасників турніру, довівши, що
саме вона � найкраща! Що ж до
Румунії, то туди так просто не до�
біжиш. Відтак гроші на поїздку
Марії Петрущак виділив голова
райдержадміністрації Олександр
Віталійович Заєць. Дівчина також
отримала значну підтримку від
районної організації Партії регіо�
нів. 

Радислав КОКОДЗЕЙ

������ - 
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З початком турніру учасників
привітали організатори унікаль�
ного заходу. 

Варто відзначити, що серед
головних сподвижників турніру �
Федерація новусу України в осо�
бі Івана Лісовенка, міський голо�
ва Боярки Тарас Добрівський та
заступник міського голови Вале�
рій Дубовецький, директор
"Укрцентркадрилісу" Сергій
Петрович Ірклієнко, директор
Києво�Святошинського центру
соціально�психологічної реабілі�
тації населення, постраждалого
внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи Ангеліна Лахтадир,
компанія "Дрім�Мейкерс" (яка
надала призи та створила не�
повторну святкову атмосферу),
федерація більярдного спорту
України в особі Віталія Плескача
(яка надала солодкі призи для
учасників) та громадська органі�
зація "Спортивна громада Бояр�
ки" в особі голови ГО Володими�
ра Сафонова.    

При вході до зали всіх зустрі�
чає величезний кумедний Заєць

Fancy, який залюбки фотогра�
фується з усіма бажаючими…
Відкриває турнір концертна
програма, підготовлена вихо�
ванцями хореографічної студії
"Golden Dаnce" (керівники � Віо�
лета Богатиренко та Єлизавета
Іванова) Боярського будинку
культури. На додачу Кирило Ма�
ноіл та Дар'я Герасимець стан�
цювали запальну "Мамбу", а
Альона Сабадаш виконала свої
авторські пісні "Перемога" та
"Гімн новусу". 

Відразу після концерту від�
бувся майстер�клас "двох Іва�
нів". Адже його провели гравці
міжнародного рівня Яніс Саулі�
тіс та Іван Лісовенко, які займа�
ють, відповідно, перше та двад�
цяте місце у міжнародному рей�
тингу.

Дружба, 
дарована спортом

5 команд, 30 учасників... Вони
представляли різні області на�
шої держави, і не тільки. Нап�
риклад, "Скіф" � команда сели�

ща Горький Херсонської облас�
ті (тренер � Анатолій Іванович
Семикопенко), "Хортиця" �
представники Запорізької об�
ласті з Кам'янецького спеціалі�
зованого інтернату для дітей з
вадами слуху (тренер � Костян�

тин Квас), "Орлайн" з Донецька
(тренер � Антоніна Білоус), "Бу�
мус" � з латвійського міста Вал�
мієр (тренер � Яніс Саулітіс) і,
звичайно ж, команда � "госпо�
дар" турніру "Позитив" з Боярки
(тренер � Іван Лісовенко).

Також під час турніру відбула�
ся презентація старовинної дав�
ньоіндійської гри карум та зма�
гання із захоплюючої гри "Зимо�
ва рибалка", в яких змогли взяти
участь всі бажаючі. 

Вдома і стіни 
допоможуть…

Почесне право першого уда�
ру турніру було надане міському
голові Боярки Тарасу Добрів�
ському. А потім почалися зма�
гання за коловою системою, ко�
ли кожний грає з усіма. Пере�
можці визначаються за сумою
очок, набраних командами.

Після завершення турніру всі
без винятку учасники отримали
на згадку з рук Зайця�велетня
м'які іграшки�дельфіни (адже
саме дельфін є талісманом

морського більярду) та шоко�
ладні цукерки. А от щодо пере�
можців, то на них чекали медалі
й кубки.

Заохочувальні призи отрима�
ли команди "Орлайн" (V місце) та
"Скіф" (IV місце). Призової
"бронзи" удостоїлася команда
"Хортиця", "срібла" � команда з
Латвії "Бумус". А от чемпіонське
"золото" таки залишилося в Бо�
ярці, тому що саме команда "По�
зитив" стала переможницею
цього першого в історії новусу
Міжнародного шкільного турніру.

Втім, на цьому чемпіонські на�
городи не закінчилися. В "зимо�
вій рибалці" третє місце зайня�
ла Таня Калмикова (команда
"Скіф"), друге � Антоніна Білоус �
тренер "Орлайну", а перше � Ла�
уріс Янсонс з "Бурмуса". Всього
за 5 хвилин їм вдалося впіймати
(ви не повірите!) 32, 34 та 34
"рибки" одночасно!   

Також спеціальної нагороди
була удостоєна наймолодша
учасниця турніру � 10�річна Зана
Зієдоне з Латвії. А суперприз
(чоловічий та жіночий годинни�
ки!) від гостей з Латвії отримав
найкращий український мікс у
складі Олексія Мисевського та
Вікторії Прокопенко.

Радислав КОКОДЗЕЙ, 
фото автора

Знай наших

З нагородами звикли повер�

татися наші боярські спортсменки з

найпрестижніших змагань. І резуль�

тати, здобуті на змаганнях, які відбу�

лися 5�8 квітня в різних країнах, теж

не стали винятком…
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Так, саме в нашому рідному місті, в рамках Першого
Всеукраїнського турніру з новусу, 7 � 8 квітня стартувала Між�
народна шкільна новусна ліга. Саме тут, в приміщенні україн�
ського центру підготовки, перепідготовки та підвищення ква�
ліфікації кадрів лісового господарства "Укрцентркадриліс",
відбувся Міжнародний турнір з новусу серед шкільних ко�

манд. 

Великий поштовх розвитку Бо�
ярки, як сучасного міста, дало будів�
ництво таких підприємств, як Бояр�
ська газова компресорна станція, Лі�
нійне управління магістральних га�
зопроводів, Боярський машинобудів�
ний завод "Іскра". І не тільки у питан�
нях будівництва, благоустрою, появи
робочих місць, розбудови соціальної
та комунальної інфраструктури, але і в
його спортивно�культурному житті.

На жаль, нині складно зібрати ін�
формацію про розвиток того чи іншого
виду спорту у Боярці. Проте можна
поспілкуватися з людьми � фундато�
рами та першими активістами, які до�
торкнулися як до професійного світу
футболу, так і до місцевого, аматор�
ського. Вони можуть розповісти май�
же про кожен гол, кожну гру, кожен
спортивний майданчик.

Нам дуже поталанило, адже саме
напередодні ЄВРО�2012 ми змогли
зустрітися з першими професійними
боярськими футболістами, які з радіс�
тю поділилися з нашими читачами
своїми спогади про спортивне минуле
нашого міста.

Спогади людей, які підняли фут�
больну Боярку, не залишать байду�
жим жодного прихильника футболу.
Гравці та тренери, які вивели місто на
вищу сходинку, розповіли про свої
спортивні здобутки. Всі вони свого ча�
су були гравцями команди заводу
"Іскра", яка першою представляла
Боярку на обласному рівні. 

Олександр Зубавленко (1947 р. н.). Сім років він від$
дав професійному футболу як гравець. Далі були тре$
нерська робота та гра у любительських командах. Зараз
Олександр $ дитячий тренер. 

Понад 8 років Володимир
займався лише футболом, � з
ранку до ночі. В той час готу�
валися до ігор дуже суворо:
цілий день тренування в Киє�
ві, потім приїздили додому,
одягали валянки і взимку, по
снігу, бігли до Петрівського й
назад. Саме такі тренування
допомогли Володимиру гра�
ти так, ніби не відчуваєш під
собою поля: "Ми просто літа�
ти", � згадує він.

У складі Київського "Дина�
мо" Володимиру довелося
брати участь у різних змаган�
нях. А вже у СКА "Київ" він
брав участь у першості Сою�
зу серед юніорів. В кінці 60�х
його запросили до збірної
України. Цілий рік Володи�
мир захищав футбольну
честь України на найвищому
рівні. Потім півроку грав у рів�
ненському "Авангарді", по�
вернувся в СКА. А потому бу�
ла служба в армії. Це назав�
жди змінило життя молодого
футболіста. "Була можли�

вість займатися футболом, і
кар'єра складалася успішно, і
дані були, і бажання… але я
зробив дещо інший вибір" �
згадує Володимир. Після ар�
мії він повернувся в Боярку і
знову почав грати в футбол.
Вже в складі місцевих ко�
манд. Пізніше Володимира
знову призвали до лав армії.
Він служив в Угорщині.
Футболіста помітили і запро�
сили грати за збірну Півден�
ної групи військ. Два роки
наш земляк був у основному
складі команди. Після демо�
білізації закінчилася його
футбольна кар'єра, але не
любов до гри. Володимир
знову повернувся в Боярку,
та не припинив грати! Він
брав активну участь в усіх
футбольних заходах міста, �
грав з душею та для душі. 

(Далі буде) 
За інформацією,наданою 

Борисом Дем'янчуком, 
записала

Олександра Дзиґа

Володимир Тригубяк (1953 р. н.). Володимир серйоз$
но займався футболом з 10 років. Саме в такому віці він
перший раз прийшов до спортивної школи "Динамо".
Згадує з посмішкою, що був зарахований до школи май$
же в один день з Олегом Блохіним. Вони тривалий час
тренувалися та грали разом. 
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

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

лендар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відо�

мих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про головне
09:35 Погода
09:40 Світло
10:05 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 Погода
11:00 У гостях у Д. Гордона
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:45 Погода
12:50 Хай щастить
13:05 Темний силует
13:30 Погода
13:35 Х/ф "Михайло Ломо�

носов" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Діловий світ. Агро�

сектор
15:20 Euronews
16:00 Х/ф "Михайло Ломо�

носов" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
19:50 Весняний жарт із 

С. Дроботенком
20:20 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 Х/ф "Лицар дня" (1) 
12:00 "Шість кадрів"
12:25 "Зніміть це негайно"
13:25 "Цілковите перевті�

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

мо"
17:05 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "На морі" (1)
21:40 Футбол. Ліга чемпіо�

нів. Півфінал. "Бава�
рія" (Німеччина) �
"Реал" (Іспанія)

23:45 Шоу "Вечірній Ур�
гант"

00:10 ТСН

05:25 Т/с "Правила викра�
дення"

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

цях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Титанік"
11:05 Т/с "Маршрут мило�

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

Леонідом Канев�
ським"

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

тва � 11"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 Т/с "Одну тебе ко�

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

цях"
20:30 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг"
22:30 Т/с "Правила викра�

дення"
00:40 Х/ф "Не можу сказа�

ти: "Прощай"" (1)

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

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � ви�

нищувачка вам�
пірів" (1)

11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:50 Т/с "Універ" (1)
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа мама!

16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
19:55 Т/с "Діффчатка" (1)
20:25 Т/с "Універ" (1)
22:15 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики

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
07:45 Стоп�10
08:45 Факти
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 Т/с "Бригада"
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 "Бригада"
22:25 Факти. Підсумок
22:55 Т/с "Вікінг"
00:55 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:25 "Нез'ясовно, але
факт"

06:10 "Документальний
детектив"

06:35 Т/с "Комісар Рекс"
(1)

08:35 "ВусоЛапоХвіст"
09:45 "Історії великого міс�

та"
11:50 Х/ф "Ми дивно зус�

трілися" (1)
13:45 Т/с "Без строку дав�

нини. Гріхи моло�
дості" (1)

14:45 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасен�

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

про зірок"
19:05 Т/с "Без строку дав�

нини. Побачення в
Срібному бору" (1)

20:10 "Моя правда. Русла�
на. Приборкання
норовливої"

21:10 "Моя правда. Світла�
на Пермякова. Са�
мотня жінка бажає
познайомитися"

22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Моя правда. Анас�

тасія Стоцька. "А
мені не боляче..."

00:00 Т/с "Лікар Хаус" (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 Т/с "Не родись врод�

лива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
14:05 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Аладдін"
15:00 М/с "Губка Боб 

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

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Шури�амури
23:05 Україна чудес
00:05 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
08:20 "Міс Україна 2011"
10:00 Х/ф "Хлопчина�міль�

йонер"
11:55 Х/ф "Земля: життя

без людей"
13:35 Д/ф "Титанік" зсере�

дини"
15:35 Х/ф "Павутиння

Шарлотти"
17:30 Х/ф "Залізна люди�

на"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
00:00 Т/с "Медіум"

06:10 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Війна" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "Російські ліки"
11:05 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 "Кримінальні спра�

ви"
14:35 Т/с "Літєйний"
15:35 Х/ф "Війна" (1)
17:10 Х/ф "Віват, гардема�

рини!" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Прищівці. Історія за�
непаду

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас � 11"

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

23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"

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

Продовження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Я � охоронець.

Кілер до ювілею" (1)
11:00 Т/с "Мент у зако�

ні � 5" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. "Пісня року"
Євгена Меньшова"

13:00 Т/с "Зрадник" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

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

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

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Мент у законі �

5" (1)
23:50 Т/с "Травма" (2)
00:45 Х/ф "Мумія � 3. Гроб�

ниця Імператора
Дракона" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1722 � цар Петро І увів податок на носіння боро�
ди в розмірі 50 рублів на рік
1968 � уперше вийшла в ефір телепрограма 
"У світі тварин"
НАРОДИЛИСЯ: 

1894 � Хрущов Микита Сергійович, Перший сек�
ретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР. Роз�
вінчав культ особистості Сталіна, провів ряд де�
мократичних перетворень апарата, амністував
політичних в'язнів та почав космічну програму Ра�
дянського Союзу

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 По�

года
06:10 Д/ф "Скарби ца�

риці Олени"
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконти�

нент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Доки батьки

сплять
10:05 "Життя неповтор�

ний сюжет". 
О. Пекун

11:45 Погода
11:50 Шеф�кухар краї�

ни
12:50 Вікно в Америку
13:10 Погода
13:25 Х/ф "Михайло

Ломоносов" 
14:50 Погода
14:55 Ювілейний вечір

Андрія Демиден�
ка

17:45 Наше Євро
18:10 Футбольний код
18:25 Футбол. Чемпіо�

нат України.
Прем'єр�ліга.
"Зоря" (Лу�
ганськ) � "Шах�
тар" (Донецьк)

20:15 Футбольний код
20:30 Сільрада
20:45 Про виплати ком�

пенсацій вклад�

никам Ощадбанку
СРСР

20:50 Світ спорту
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс�мінус
21:20 Привітання від

дуету "Кролики"
22:20 Жарт із В. Моїсе�

єнком та В. Да�
нильцем

22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода
23:05 Святковий кон�

церт
00:15 Скарбничка

06:00 Х/ф "Зроблено у
СРСР" (1)

19:30 ТСН
20:15 "Принци бажають

познайомитися"
21:25 Х/ф "Лицар 

дня" (1)
23:30 Шоу "Вечірній

Ургант" 
23:55 Х/ф "Зроблено у

СРСР" (1)

05:35 Д/ф "Середови�
ще існування.
Скільки м'яса у
ковбасі?"

06:25 Д/ф "Середови�
ще існування. Той
ще фрукт"

07:20 Х/ф "Самотнім
надається гурто�
житок" (1)

09:05 Т/с "Скринька
Пандори"

12:45 Х/ф "Титанік"

14:40 Х/ф "Не можу
сказати: "Про�
щай"" (1)

16:30 "Чекай на мене"
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 "Серце підкаже"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подро�

бицях"
20:30 "Вечірній квар�

тал"
22:25 Т/с "Правила ви�

крадення"
00:35 Х/ф "Піп"

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

Дага Кумедно�
го" (1)

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
09:45 Чортиці у спідни�

цях
10:15 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � ви�

нищувачка вампі�
рів" (1)

11:55 Твою маму!
12:20 Одна за всіх
13:20 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
13:50 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
14:50 Т/с "Універ" (1)
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа мама!

16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Реальні па�

цани" (2)
22:45 Дурнєв + 1
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, му�

жики

05:10 Погода
05:15 Світанок
05:55 Факти тижня з 

О. Соколовою
(повтор)

06:40 Погода
06:45 Х/ф "Поліцейська

академія�6: Бло�
када міста" 

08:30 Х/ф Поліцейська
академія�7. Місія
у Москві" 

10:00 Х/ф "Бетмен. По�
чаток"

12:50 Х/ф "Бетмен.
Темний лицар" 

15:55 Х/ф "Утікач"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

20:10 Т/с "Бригада"
22:20 Х/ф "Служителі

закону". (2)
01:05 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

05:00 "Документальний
детектив"

05:25 "Танцюють всі!

Повернення ге�
роїв"

08:05 "Неймовірна
правда про зірок"

09:05 Х/ф "За сімей�
ними обстави�
нами" (1)

12:10 Х/ф "Наречена
мого друга" (1)

14:40 Т/с "Без стро�
ку давності.
Здійснення ба�
жань" (1)

15:45 "Битва екстра�
сенсів. Війна ти�
танів"

18:00 "Неймовірна
правда про зірок"

19:35 Т/с "Без строку
давнини. Гріхи
молодості" (1)

20:40 "Куб"
22:05 "Детектор брех�

ні"
23:05 Т/с "Лікар Ха�

ус" (1)
00:05 Т/с "Комісар

Рекс" (1)

05:25 М/ф "Схиблений
професор"

06:35 Х/ф "Нескінченна
історія 2: наступ�
на глава"

08:00 Х/ф "Ліззі Макгу�
айр"

09:55 Х/ф "Геніальні не�
мовлята"

11:50 Х/ф "Річчі�бага�
тій"

13:50 Х/ф "Агент на
прізвисько "Спот"

15:50 Х/ф "На грі"
17:45 Х/ф "На грі: Но�

вий рівень"
19:40 Піраньї

20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Аферисти
23:05 Україна чудес
00:10 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:20 Х/ф "Снігова ко�

ролева"
09:25 Т/с "Банкірши"
17:20 "КВК"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "Міс Україна

2011"
00:40 Х/ф "Теорія хао�

су"

05:50 Х/ф "Закоханий
за власним ба�
жанням" (1)

07:15 Х/ф "Виховання
жорстокості у жі�
нок і собак" (1)

09:00 "Правда життя".
Щастя підвалило

09:30 Х/ф "День катас�
трофи" (1)

13:20 Х/ф "Убити лице�
дія" (1)

15:00 Т/с "Хімік"
23:00 Х/ф "У пеклі" (3)
01:00 Х/ф "Врятований

світлом" (1)

06:00 Срібний апель�
син

06:30 Події тижня
07:00 Х/ф "Кару�

сель"  (1)
09:00 Х/ф "Снігурка для

дорослого сина" (1)
11:00 Х/ф "Коли цвіте

бузок" (1)
12:50 Ток�шоу "Нехай

говорять. Хрести�
ни Алли�Вікторії"

13:50 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
18:00 Т/с "Єфросинія.

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

рить Україна"
20:00 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Х/ф "Мумія � 3.

Гробниця Імпера�
тора Дракона" (1)

00:00 Т/с "Травма" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1632 � засновано Києво�Могилянську академію

1705 � Англійська королева посвятила Ісаака Нью�
тона у лицарі

1710 � Пилипа Орлика обрано гетьманом України

НАРОДИЛИСЯ: 

1841 � Алчевська Христина Данилівна, україн�
ський педагог, організатор народної освіти

1844 � Анатоль Франс, французький письмен�
ник, лауреат Нобелівської премії із літератури

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 11117777
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

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

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

мадянами
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:30 Музична програма

"Рекорд Гіннеса"
13:35 Х/ф "Михайло Ломо�

носов" 
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Діловий світ. Агросек�

тор
15:20 Euronews
15:45 Х/ф "Михайло Ломо�

носов" 
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Мелодія двох сердець 
20:20 Смішний та ще сміш�

ніший
20:45 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс�мінус
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту

21:45 Весняний жарт з 
В. Винокуром

22:15 "Крок до зірок". Нам
15 років

22:45 Погода
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 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 Х/ф "На морі"
11:55 "Шість кадрів"
12:25 "Зніміть це негайно"
13:20 "Цілковите перевті�

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

мо"
17:05 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "На зраді" (2)
21:40 Футбол. Ліга чемпіо�

нів. Півфінал. "Челсі"
(Англія) � "Барселона"
(Іспанія)

23:45 Шоу "Вечірній Ургант"
00:10 ТСН

05:25 Т/с "Правила викра�
дення"

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

цях"

07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг"
11:05 Т/с "Маршрут мило�

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

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

� 11" 
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 Т/с "Одну тебе кохаю"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг"
22:30 Т/с "Правила викра�

дення"
00:40 "Парк автомобільного

періоду"

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

медного" (1)
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 "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" (1)
11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
13:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:50 Т/с "Універ" (1)
15:15 Т/с "Ранетки" (1)
16:10 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу

17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
19:55 Т/с "Діффчатка" (1)
20:25 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Діффчатка" (1)
22:15 Т/с "Реальні пацани"

(2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики

05:05 Служба розшуку дітей
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
07:45 Провокатор
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 Т/с "Бригада"
15:25 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
16:35 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Бригада"
21:20 Т/с "Чорні вовки"
22:25 Факти. Підсумок
22:55 Т/с "Вікінг"
00:55 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний де�
тектив"

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

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:45 Х/ф "Від тюрми та від

суми"
13:50 Т/с "Без строку давни�

ни. Побачення у Сріб�
ному бору" (1)

14:50 "Нез'ясовно, але
факт"

15:55 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Без строку давни�

ни. Попутник" (1)
20:10 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
22:00 "Вікна�Новини"
22:20 "Хата на тата"
23:20 Т/с "Лікар Хаус" (1)
00:25 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 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 Т/с "Не родись врод�

лива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
14:05 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Аладдін"
15:00 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
15:30 Teen Time
15:35 Пекельне побачення
16:00 Т/с "Заколотний шлях"
16:50 Teen Time
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Ревізор
23:15 Україна чудес
00:10 Репортер

05:45 "Ранок на К1"

08:15 "Панаєхало"
08:45 "Жіноча ліга"
09:15 "Халі Галі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:05 "У пошуках пригод"
15:05 "Розкішне життя"
16:05 "Халі Галі"
16:50 "Три сестри"
18:00 "Ще не вечір. Поза�

земні контакти"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
00:00 Т/с "Медіум"

06:10 "Легенди бандитської
Одеси"

06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Війна" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "Російські ліки"
11:05 Т/с  "CSI :  Лас�Ве�

гас  �  11"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 "Кримінальні справи"
14:35 Т/с "Літєйний"
15:35 Х/ф "Війна" (1)
17:10 Х/ф "Віват, гардема�

рини!" (1)
18:30 "Правда життя". Чоло�

вічі іграшки
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

21:30 Т/с  "CSI :  Лас�Ве�
гас  �  11"

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

23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"

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

довження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Я � охоронець. Кі�

лер до ювілею" (1)
11:00 Т/с  "Мент  у  зако�

н і  �  5"  (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Уральські олені"
13:00 Т/с "Зрадник" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

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

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

н і  �  5"  (1)
23:50 Т/с "Травма" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

На танцях Ліда знайо�

миться з красенем Сер�

гієм. Але, виявляється,

для нього любов Ліди �

лише чергова пригода.

Незабаром він одружу�

ється з іншою. Прагма�

тична Марта дуже цінує

достаток у домі, тому

Сергію доводиться бага�

то працювати. Вони

їдуть в рідне село Сер�

гія, де він влаштовуєть�

ся в ліспромгосп. Там і

трапляється нещастя:

на Сергія падає дерево і

ламає йому хребет. Тепер він � інвалід і, за прогноза�

ми лікарів, решту життя проведе прикутим до ліжка.

Але справжнє кохання здатне творити чудеса.

"Не можу сказати: "Прощай" 
Понеділок, Інтер, 14:40

Ця історія типова для
нашого часу. Є багато
жінок, які змогли зроби�
ти прекрасну кар'єру,
але при цьому в особис�
тому житті у них повна
невизначеність. З рока�
ми такі дами розуміють,
що ніякий професійний
успіх не замінить родин�
ного щастя. Подібний
момент прозріння нас�
тає і в житті героїні філь�
му Катерини. Подруги
дуже хочуть їй допомог�
ти, але можуть порадити
тільки знайомства через

Інтернет. Переконують, що багато хто так знахо�
дить своє щастя, близьких людей. Ділова жінка
довго не може погодитися, тому що не вірить у
віртуальне спілкування, але іншого варіанту все
одно немає, і вона вирішує ризикнути!

"Мандрівки у закоханість",
П'ятниця, СТБ, 23:55

Агент спецслужб Френк

Хорріган повертається

після тривалої перерви в

групу особистої охорони

американського прези�

дента. І відразу одержує

важливе завдання � пій�

мати зухвалого й розум�

ного терориста Мітча Лірі,

який занадто багато знає.

Лірі довідується, що в

безстрашного Хоррігана є

"ахіллесова п'ята" � він до�

тепер переживає смерть Кеннеді, в охороні

якого перебував у день убивства. Довідав�

шись цю таємницю, маніяк�психопат � колиш�

ній агент ЦРУ, який погрожує вбити нинішньо�

го президента США, вибирає Френка...

"На лінії вогню" , 
Субота, ICTV, 22:45

Два брати, у яких вели�

кі фінансові проблеми,

отримують у спадок від

батька фабрику з ви�

робництва шпагату і

старий особняк. Коли

вони приїжджають в

особняк, то дізнаються,

що в ньому проживає

маленька миша. І брати

вирішують позбутися

гризуна, щоб продати

будинок на аукціоні.

Але миша виявилася

досить розумною та

моторною. Вона в свою

чергу теж вирішує позбутися нових мешканців...

"Мишаче полювання", 
П'ятниця, Новий канал, 19:35

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Бізнесмен Віктор зі своєю дру�
жиною Софією їде у відряджен�
ня до Верони, у місто найроман�
тичнішого на світі кохання � ко�
хання Ромео і Джульєтти. Нудь�
гуючи без Віктора, який пропа�
дає на ділових зустрічах, Софія
приєднується до групи волонте�
рів, які відповідають на любовні
послання, що стікаються до Ве�
рони з усіх куточків світу. Одного
дня до її рук потрапляє лист
1957 року з Великобританії, в
якому жінка на ім'я Клер Сміф

пише про своє шалене кохання до
італійця, який зник з її життя. Зворушена Софія відпові�

дає літній англійці...

"Листи до Джульєтти", 
Субота, ТЕТ, 11:05

Справжня російська

комедія. І нехай там

моря як такого і не бу�

ло, але сама суть сю�

жету...

Фільм розповість нам

про те, що не завжди

вдається поїхати на мо�

ре й побачити його. Про

те, що відпочинок бу�

ває не просто спокій�

ним і безтурботним, а

наповнений купою

проблем і неочікуваних

ситуацій. Ну і звичайно

ж всі ці події розбавлені

приємним гумором.

"На морі",
Вівторок, 1+1, 20:15

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ссссееееррррееееддддаааа,,,,    1118888
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1944 � Радянські війська взяли Балаклаву (Крим)
1961 � у Києві відбулася демонстрація вірних
проти закриття Андріївської церкви

НАРОДИЛИСЯ: 

1881 � Вебер Макс, американський художник�
абстракціоніст, серед його картин � "Китайський
ресторан" та "Герань"

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, Укра�

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

дар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Про головне
09:40 Погода
09:45 Книга.ua
10:05 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
12:25 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:50 Крок до зірок. Євро�

бачення
13:40 Х/ф "Михайло Ломо�

носов" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Діловий світ. Агросек�

тор
15:20 Euronews
16:00 Погода
16:25 "Секрети успіху" із

Наталією Городен�
ською

16:55 Х/ф "Михайло Ломо�
носов" 

18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)

18:45 Діловий світ
19:00 Мелодія двох сердець 
20:40 Світ спорту
20:45 Плюс�мінус
20:50 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:50 Погода
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 Х/ф "На зраді"
11:40 "Шість кадрів"
12:30 "Зніміть це негайно"
13:25 "Цілковите перевті�

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

мо"
17:05 "Сімейні мелодрами �

2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну�2"
21:40 Т/с "Вісімдесяті" (1)
23:05 Шоу "Вечірній Ургант"
23:30 ТСН
23:55 Т/с "Закон і поря�

док � 3" (2)
00:55 Х/ф "Вогняний

шторм" (2)

05:25 Т/с "Правила викра�
дення"

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

цях"
07:35 "З новим ранком"

08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг"
11:05 Т/с "Маршрут мило�

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

Леонідом Канев�
ським"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:05 Т/с "Терміново у но�

мер�3"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 Т/с "Одну тебе кохаю"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг" 
22:25 Т/с "Правила викра�

дення" 
00:40 "Розбір польотів"
01:25 Х/ф "Одна любов на

мільйон" (1)

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

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" (1)
11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
13:50 Т/с "Моя прекрасна

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

19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
19:55 Т/с "Діффчатка" (1)
20:25 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Діффчатка" (1)
22:15 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики

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 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 Т/с "Бригада" 
14:05 Т/с "Чорні вовки"
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чорні вовки"
22:20 Факти. Підсумок
22:50 Т/с "Бій із тінню"
00:45 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний де�
тектив"

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

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:30 Х/ф "Мандрівка у за�

коханість" (1)
13:45 Т/с "Без строку дав�

нини. Попутник" (1)
14:50 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасенсів"

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

про зірок"
19:05 Т/с "Без строку дав�

нини. Танці зі смер�
тю" (1)

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

ти заміж"
00:55 Т/с "Лікар 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 Т/с "Не родись врод�

лива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
14:05 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Аладдін"
15:00 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
15:30 Teen Time
15:35 Пекельне побачення
16:00 Т/с "Заколотний

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Кухня на двох
23:05 Україна чудес
00:00 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
08:15 "Панаєхало"
08:45 "Жіноча ліга"
09:15 "Халі Галі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:05 "У пошуках пригод"

15:05 "Ще не вечір. Поза�
земні контакти"

16:05 "Халі Галі"
16:50 "Три сестри"
18:00 "Ще не вечір. Зірко�

вий ремонт"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
00:00 Т/с "Медіум"

06:05 "Легенди бандитської
Одеси"

06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Війна" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "Російські ліки"
11:05 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 "Кримінальні справи"
14:35 Т/с "Літєйний"
15:35 Х/ф "Війна" (1)
17:15 Х/ф "Екіпаж машини

бойової" (1)
18:30 "Легенди карного

розшуку". Операція
"Гросмейстер"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
22:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"

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

довження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
11:10 Т/с  "Мент  у  зако�

н і  �  5"  (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Люди з обме�
женими можливос�
тями"

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

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

раїна"
20:00 Т/с "Катина любов" 1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Мент у законі � 5" (1)
23:50 Т/с "Травма" (2)
00:45 Х/ф "Американський

пиріг: Паніка в гурто�
житку" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

раїно!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:40 Заголовки
06:45 Невідоме від відо�

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

лендар
07:30 Ера бізнесу
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:30 Д/ф "Таємниці київ�

ського замку" із цик�
лу "Загублене міс�
то"

09:55 Ток�шоу "Легко бути
жінкою"

10:50 Погода
10:55 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 "Надвечір'я" з 
Т. Щербатюк
13:00 Околиця
13:25 Погода
13:40 Х/ф "Батальйони

просять вогню" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Діловий світ. Агро�

сектор
15:20 Euronews
16:00 Х/ф "Батальйони

просять вогню" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Шляхами України
19:00 Наша пісня
19:45 Зірки гумору. Група

"ЕКС�ББ", С. Єщен�
ко, В. Моїсеєнко, В.
Данилець, С. Альтов

20:35 After Live (За лаштун�
ками Шустер�Live)

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
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

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 "Вісімдесяті"
11:35 "Шість кадрів"
12:25 "Зніміть це негайно"
13:20 "Цілковите перевті�

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

мо"
17:05 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Провока�

тор" (2)
00:05 Х/ф "Межа" (2)

05:25 Т/с "Правила викра�
дення" 

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

цях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Дихай зі мною.

Щастя у борг" 
11:05 Т/с "Маршрут мило�

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

Леонідом Канев�
ським"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:05 Т/с "Терміново у но�

мер�3"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:05 Т/с "Одну тебе ко�

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

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

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:45 "Подробиці"

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

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:20 Т/с "Ранетки" (1)
10:15 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Баффі � вини�

щувачка вампірів"
(1)

11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50 Одна за всіх
13:20 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

14:50 Т/с "Універ" (1)
15:45 Чортиці в спідницях
16:10 У ТЕТа тато!
16:35 FAQ. Як зняти дівчи�

ну і т.д.
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
19:55 Т/с "Діффчатка" (1)
20:25 Т/с "Універ" (1)
21:50 Т/с "Діффчатка" (1)
22:15 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики

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"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Чорні вовки"
15:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Чорні вовки"
22:20 Т/с "Бій із тінню"
00:10 Спорт

05:20 "Документальний
детектив"

06:15 Х/ф "Валентин і Ва�
лентина" (1)

07:55 Х/ф "Від тюрми та
від суми"

10:00 Х/ф "Коли розтанув

сніг" (1)
18:00 "Вiкна�Новини"
18:10 Х/ф "Кавказька по�

лонянка, або Нові
пригоди Шурика"
(1)

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

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

вернення героїв"
23:55 Х/ф "Мандрівка у за�

коханість" (1)
02:00 "Вiкна�Спорт"
02:10 Х/ф "Акселерат�

ка"(1)

05:50 Служба розшуку ді�
тей

05:55 Kids Time
06:00 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 Т/с "Не родись врод�

лива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
14:00 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Аладдін"
14:55 М/с "Губка Боб 

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

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Х/ф "Мишаче полю�

вання"
21:40 Пакуй валізи
23:25 Україна чудес
00:25 Репортер
00:40 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
08:15 "Панаєхало"
08:45 "Жіноча ліга"
09:15 "Халі Галі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:05 "У пошуках пригод"
15:05 "Ще не вечір. Зірко�

вий ремонт"
16:05 "Халі Галі"
16:50 "Три сестри"
18:00 "Ще не вечір. Зірко�

ва рідня"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Три сестри"
21:00 "КВН"
00:20 Т/с "Медіум"

06:10 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Війна" (1)
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "Російські ліки"
11:05 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 "Кримінальні спра�

ви"
14:40 Т/с "Літєйний"
15:40 Х/ф "Відбиття"
17:40 Х/ф "Дій за обстави�

нами!" (1)
19:00 "Свідок"

19:30 Х/ф "Перший після
Бога"

21:50 Х/ф "Смугастий
рейс" (1)

23:45 Х/ф "Воїн" (2)
02:20 "Свідок"

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
10:10 Т/с "Мент у зако�

ні � 5" (1)
11:00 Т/с "Зрадник" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Шило у міш�
ку не сховаєш"

13:00 Т/с "Зрадник" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

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

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

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/с "Охоро�

нець � 4" (1)
01:00 Х/ф "Альпініст" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1563 � в Москві почала працювати друкарня
Івана Федорова

1971 � СРСР запустив першу у світі космічну
станцію "Салют�1"

1982 � на орбіту виведена радянська орбі�
тальна станція "Салют�7"

НАРОДИЛИСЯ: 

1902 � Каверін Веніамін, радянський пись�
менник, автор роману "Два капітани", що ліг в
основу мюзиклу "Норд�Ост"

1903 � Несс Еліот, американський юрист,
який зумів посадити у в'язницю Аль Капоне

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1653 � Олівер Кромвель розігнав опозицію в
англійському парламенті
1902 � подружжя Кюрі вперше одержали чис�
тий радій
2000 � у Броварах в житловий будинок влучи�
ла тактична ракета, загинули 3 людини, та 5
були поранені

НАРОДИЛИСЯ: 

121 � Марк Аврелій Антонін (Марк Анній
Вер), 16�й римський імператор (з 161), фі�
лософ ("До самого себе")
1986 � Lady Gaga � американська поп�ви�
конавиця
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 По�

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

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

перагента
09:15 Шустер�Live
11:45 After Live (За ла�

штунками Шус�
тер�Live)

12:05 Соціальне шоу
"Адреналін"

13:30 Х/ф "Батальйони
просять вогню" 

14:45 Погода
14:50 Зелений коридор
15:10 У гостях у Д. Гор�

дона
16:00 Погода
16:05 Наше Євро
16:35 Погода
16:40 Футбольний код
16:55 Футбол. Чемпіо�

нат України.
Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (До�
нецьк) � "Таврія"
(Сімферополь)

18:45 Футбольний код
19:00 Золотий гусак
19:25 Погода
19:30 10+10. Україна �

Грузія
20:45 Погода
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:40 Кабмін: подія

тижня
21:50 Зірки гумору. 

Г. Вєтров, К. Но�
викова, брати По�
номаренки

22:50 Суперлото, Трій�

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

ку
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Д/ф "Футбольна

легенда"
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:20 М/ф "Смур�
фи"  (1)

07:15 "Справжні лікарі �
2"

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

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Руса�

лонька" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ  навиво�

ріт  �  3"
12:00 "Велика різниця

по�українськи"
12:50 Х/ф "Знайда" (1)
14:50 Х/ф "Знай�

да � 2" (1)
18:35 Х/ф "Знай�

да � 3" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Знай�

да � 3" (1)
23:00 "Провокатор"
02:25 Х/ф  "Межа" (1)
04:15 Х/ф "Знайда" (1)

05:10 "Парк автомо�
більного періоду"

05:35 "Велика політика
з Євгенієм Кисе�
льовим"

08:25 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вста�

вай!"

10:45 "Вирваний з на�
товпу"

11:20 Х/ф "Три плюс
два" (1)

13:15 Х/ф "Джентльме�
ни удачі" (1)

15:10 "Міжнародний
фестиваль гумо�
ру "Юрмала
2010"

17:00 "Вечірній Київ"
19:00 "Розсміши комі�

ка"
20:00 "Подробиці"
20:30 Д/ф "Кличко"
23:00 "Велика різниця"
00:10 Х/ф "Чоловіча ін�

туїція" (1)
02:20 "Подробиці"
02:50 "Позаочі"
03:35 "Знак якості"

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

Дага Кумедно�
го" (1)

07:05 Мультик з Лунті�
ком

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

ком
09:40 М/с "Білка та

Стрілка. Пустот�
лива сімейка" (1)

09:50 М/с "Пукка" (1)
10:25 Єралаш
10:55 Одна за всіх
11:20 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
12:15 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
13:15 Х/ф "До біса ко�

хання" (1)
14:55 Лялечка 2
15:50 Одна за всіх
16:20 Т/с "Універ" (1)
18:15 Х/ф "Листи до

Джульєти" (1)
20:10 Т/с "Універ" (1)

21:35 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Чортиці у спідни�

цях
23:00 Х/ф "Омен" (3)
01:00 На добраніч, му�

жики

04:40 Погода
04:45 Факти
05:15 Погода
05:20 Інший футбол
05:45 Козирне життя
06:15 Х/ф "Зіткнення з

безоднею"
08:30 Бережись авто�

мобіля
08:55 Зірки YouTube
09:20 Люди, коні, кро�

лики..і домашні
ролики

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

ня
11:20 Стоп�10
12:20 Провокатор
13:15 Спорт
13:20 Наша Russia
13:55 Максимум в Ук�

раїні
14:55 Т/с "Бій із тінню"
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф "Бій із тін�

ню�2. Реванш"
21:50 Наша Russia
22:45 Х/ф "На лінії во�

гню" (2)
01:20 Х/ф "Дочка гене�

рала" (2)

05:00 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:10 Х/ф "Садко" (1)
07:45 "Караоке на Май�

дані"
08:45 "Сніданок із Юлі�

єю Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "Моя правда.

Руслана. Прибор�

кання норовли�
вої"

11:10 "Кохана, ми вби�
ваємо дітей"

13:00 "Неймовірна
правда про зірок"

14:15 "Холостяк � 2"
17:50 "Холостяк � 2. Як

вийти заміж"
19:00 "Україна має та�

лант!�4"
21:55 "Хата на тата"
23:00 "Україна має та�

лант!�4" Підсумки
голосування

23:30 Х/ф "Кавказька
полонянка, або
Нові пригоди Шу�
рика" (1)

01:20 "Детектор брех�
ні"

02:15 Х/ф "Сни" (2)

07:00 Х/ф "Канікули у
Вегасі"

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...
13:00 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:05 Даєш молодь!
16:00 Х/ф "Громобой"
17:55 Х/ф "Мишаче по�

лювання"
19:55 Х/ф "Турист" (2)
22:00 Хто зверху?
23:40 Х/ф "Секс дружбі

не перешко�
да" (3)

01:35 Спортрепортер
01:40 Т/с "Південна те�

риторія" (2)
02:35 Зона ночі
02:40 Зірка Вавілова

05:45 "Ранок на К1"

08:00 "У пошуках при�
год"

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

10:00 Д/п "Пригоди Ос�
тіна Стівенса"

11:00 Д/п "Дика Ама�
зонка"

12:05 Х/ф "Протисто�
яння"

13:50 Т/с "Подарунок
долі"

20:45 Х/ф "Ігри дорос�
лих дівчат"

23:30 Х/ф "Щасливий
кінець"

01:10 Х/ф "У контакті"
02:45 Х/ф "Я залиша�

юсь"

05:55 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:10 Т/с "Суто англій�
ські вбивства" (1)

09:10 Х/ф "Перший піс�
ля Бога"

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

12:00 "Головний свідок"
12:45 Х/ф "Смугастий

рейс" (1)
14:40 Т/с "Журов"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 9" (1)
23:00 Реаліті�шоу "Ре�

зервісти"
00:00 Х/ф "Остін Па�

уерс: людина�
загадка міжна�
родного мас�
штабу" (1)

01:40 Х/ф "Паву�
ки � 2" (3)

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:15 Х/ф "Коротке за�

микання � 2" (1)
09:30 Журнал УЄФА

ЄВРО�2012
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Дорожній

патруль �10" (1)
14:00 Т/с "Колір по�

лум'я" (1)
17:00 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Чотири пори

літа" (1)
21:15 Х/ф "Перша

спроба" (1)
01:15 Х/ф "Люблю тебе

до смерті" (1)
03:00 Т/с "Колір по�

лум'я" (1)
03:40 Події
04:00 Т/с "Колір по�

лум'я" (1)
05:45 Срібний апель�

син

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 Пого�

да
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 НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:30 Кумири і кумирчики
11:00 Як це?
11:25 Ближче до народу.

Д. Колдун
11:55 Караоке для дорос�

лих
12:50 Атака магії. Мис�

тецтво за брамою
13:25 Погода
13:30 Королева України
14:05 Маю честь запро�

сити
15:00 Погода
15:05 Золотий гусак
15:35 Шеф�кухар країни
16:25 "Трембітар україн�

ської душі". І. Попо�
вич

18:00 Діловий світ. Тиж�
день

18:35 Погода
18:40 Ювілейний вечір

Клари Новикової
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк�music
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"

23:00 Ера бізнесу. Під�
сумки

23:30 Погода
23:35 Свої. Родіон Наха�

пєтов
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Т/ф "Домівка" 
04:00 Здоров'я
04:55 Околиця
05:25 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк

06:20 М/ф "Маленький
дух" (1)

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

бава"
10:10 Дісней! "Русалонь�

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Я так живу"
11:30 "Принци бажають

познайомитися"
12:45 Х/ф "Знайда � 3" (1)
16:25 Т/с "Вісімдесяті" (1)
17:30 Х/ф "Іван Васильо�

вич змінює профе�
сію" (1)

19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос країни � 2:

нова історія"
22:45 "Світське життя"
23:15 "Голос країни � 2:

нова історія. Голо�
сування"

23:50 "ТСН�тиждень"
00:40 Х/ф "Природжені

вбивці" (3)
02:40 Х/ф "Знайда � 2" (1) 

06:00 Х/ф "Три плюс 
два" (1)

07:35 "Велика різниця"

08:40 "Ранкова пошта із
Пугачовою та Галкі�
ним"

09:30 "Школа лікаря Ко�
маровського"

10:05 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:05 "Свати біля плити"
11:30 Т/с "Свати 5"
15:10 Д/ф "Кличко"
17:55 Х/ф "На роздоріж�

жі" (1)
20:00 "Подробиці тижня"
20:55 Х/ф "8 перших по�

бачень"
23:00 "Що? Де? Коли?"
00:20 Х/ф "Джентльмени

удачі"
01:55 "Подробиці тижня"
02:40 Х/ф "Американська

донька" (1)
04:10 "Позаочі"
04:55 "Знак якості"

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

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

ка. Пустотлива сі�
мейка" (1)

09:40 М/ф "Дюймовочка"
(1)

11:05 Х/ф "Листи до Джу�
льєти" (1)

13:00 Єралаш
13:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:10 Чортиці в спідницях
14:40 Т/с "Універ" (1)
16:05 БарДак
17:05 Богиня шопінгу
18:00 Лялечка 2
18:55 Т/с "Універ" (1)
21:20 Т/с "Діффчатка" (1)
22:15 Х/ф "Меченосець" (2)
00:10 Валєра TV

00:40 На добраніч, мужи�
ки

01:30 Дурнєв + 1
01:55 До світанку

05:30 Погода
05:40 Факти
05:55 Погода
06:00 М/ф
06:20 Квартирне питання
07:15 ЄвроФуд�2012
07:40 Анекдоти по�укра�

їнськи
08:15 Море по коліно
08:40 Х/ф "Токійський

розклад" 
10:45 Зірковий тест�

драйв
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Зіткнення з

безоднею"
15:00 Х/ф "Бій із тінню�2.

Реванш"
17:50 Наша Russia
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:45 Х/ф "Бій із тінню�3.

Останній раунд" 
22:45 "Дочка генера�

ла" (2)
00:45 Голі та смішні
01:30 Х/ф "На лінії во�

гню". (2)
03:45 Інтерактив. Тижне�

вик
04:00 Олімпіляпи
04:30 Світанок

05:40 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:35 Х/ф "Стережися ав�
томобіля" (1)

08:35 "Сніданок із Юлією
Висоцькою"

08:50 "Їмо вдома"
10:40 "Неймовірні історії

кохання"
11:40 "Караоке на Май�

дані"
12:40 "Моя правда. Світла�

на Пермякова. Са�
мотня жінка бажає
познайомитися"

13:45 "Куб � 2"
15:15 "Україна має та�

лант!�4"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Війна титанів"
21:15 Х/ф "Терміно�

во! Шукаю чоло�
віка" (1)

23:20 Х/ф "Психопат�
ка" (2)

01:50 "Неймовірні історії
кохання"

05:15 Т/с "Вероніка
Марс"

05:55 Кліпси
06:15 Х/ф "Громобой"
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь!
09:00 М/с "Губка Боб

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

дагаскару"
10:00 ТОП�100
11:15 Хто зверху?
13:10 Шури�амури
14:05 Пакуй валізи
16:00 Файна Юкрайна
16:35 М/ф "Астерікс за�

войовує Америку"
18:05 Х/ф "Турист" (2)
20:10 Х/ф "Кенгуру Джек"
22:00 Піраньї. Дайджест
23:00 Х/ф "Чоловік за вик�

ликом�2" (3)
00:45 Спортрепортер
00:50 Т/с "Південна тери�

торія" (2)
02:40 Зона ночі
02:45 Точка роси
03:40 Зона ночі
03:45 Під знаком біди

05:45 "Ранок на К1"

07:15 Д/п "Пригоди Ості�
на Стівенса"

08:00 Д/п "Дика Амазон�
ка"

09:00 М/ф "Пригоди вед�
медиків Гаммі"

10:00 Х/ф "Протистоян�
ня"

11:45 Х/ф "Командний
дух"

13:25 Х/ф "Ігри дорослих
дівчат"

16:15 "Три сестри"
17:15 "Розкішне життя"
18:10 М/ф "Планета 51"
20:00 Х/ф "Залізна люди�

на 2"
22:35 Х/ф "Достукатись

до небес"
00:10 Х/ф "Я залишаюсь"
02:00 Х/ф "У контакті"
03:30 "Нічне життя"

05:50 "Легенди бандит�
ського Києва"

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

розшуку". Опера�
ція "Гросмейстер"

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Х/ф "Солдат Іван

Бровкін" (1)
15:00 Т/с "Таємниці

слідства � 9" (1)
19:00 Х/ф "Під укіс"
21:00 Х/ф "Напролом" (2)
23:00 Х/ф "Акулозавр" (3)

01:00 Х/ф "Під укіс"
02:30 "Речовий до�

каз"
04:00 "Агенти впливу"
05:00 "Уроки тітоньки Со�

ви"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф "Альпініст" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:10 Т/с "Дорожній пат�

руль �10" (1)
13:10 Т/с "Дорожній пат�

руль �11" (1)
14:10 Т/с "Колір по�

лум'я" (1)
16:00 Т/с "Чотири пори

літа" (1)
18:00 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Хто, якщо не

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

енд
23:30 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
02:00 Х/ф "Перша спро�

ба" (1)
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф "Перша спро�

ба" (1)
05:30 Срібний апельсин

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1597 � у Варшаві страчено козацького отама�
на Северина Наливайка
1910 � комета Галлея максимально наблизи�
лася до Землі
1920 � у Варшаві між Польщею та УНР підпи�
сано загальну та торгово�економічну конвен�
ції, згідно з якими Польща визнавали неза�
лежність УНР й обіцяла їй військову допомогу
НАРОДИЛИСЯ: 

1922 � Ростоцький Станіслав Йосипович,
російський кінорежисер

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1861 � Чорноморське козацьке військо перейме�
новане в Кубанське
1969 � у Г'юстоні вперше проведена вдала опера�
ція з трансплантації людського ока
1970 � у США вперше в світі відбулося святкуван�
ня Дня Землі

НАРОДИЛИСЯ: 

1956 � Сумська Наталія В'ячеславівна, україн�
ська акторка ("Роксолана 2. Кохана дружина
Халіфа", "Злочин з багатьма невідомими")



Я � будівельник, але мені завжди хотілося
більшого, ніж просто зводити гарне та якісне
житло. Я � депутат Ірпінської міськради, але
мало що можу змінити власноруч, без під�
тримки колег чи громади. Проте завжди мав
бажання приносити користь, бути суспільно
значимим. Мені здається, рішення � поряд.
Адже ми живемо в епоху, коли гроші, речі,
навіть технології вже не є надважливим про�
дуктом. Провідні країни давно перестали бу�
ти промисловими. Інформація � ось основ�
ний продукт їх стрімкого розвитку. І щоб ми
змогли змінити наше сьогодення на краще �
повинні починати саме з неї.

Мені подобається місто Ірпінь, в якому я
"будую" своє життя. І десятки сіл, селищ та
міст, що оточують Київ, нічим не гірші. Ми
живемо в унікальній місцевості! Поруч мега�
поліс � і нам легко користуватися його блага�
ми: працювати, вчитися, відвідувати концер�
ти або виставки. А з іншого боку � ми може�
мо дозволити собі жити тихим та спокійним
провінційним життям в оточенні природи. Це
треба цінувати та зберегти для нас самих і
наших дітей. 

Проте більшості легше жити "без розуму",
постійно сподіваючись на уряд, який змінює
один одного, додаючи проблем та невпев�
неності у нашому "завтра". Так наше життя і
минатиме, доки ми не візьмемо справу в
свої руки та не повіримо, що все можливо

змінити. Наприклад, можна впливати на
ту ж владу і вирішувати проблеми, що
нас турбують.

У процесі цих роздумів виникла ідея
видавати газету, що слугуватиме не ме�
ні, не владі, не якійсь корпорації, � вона
буде абсолютно об'єктивною. 

В усіх великих міст є свої передмістя,
наше називають Західним. Боярка, Бу�
ча, Вишневе, Ірпінь, селища та села Ір�
пінського регіону та Києво�Святошинського
району � все це Західне передмістя Києва.
Таку назву отримало і видання, бо воно
охоплює цю територію.

Дуже сподіваюсь, що з часом, коли з'яв�
ляться партнери, газета зможе прислужити�
ся всьому передмістю, а не лише Західному.
Наше видання молоде, але впевнене в своїх
силах � вийшов з друку перший десяток но�
мерів, а це не так вже й мало, і результат не
може не надихати. Всі, хто бачив та тримав
його у руках, кажуть, що воно пристойного
рівня. Перед редакцією я поставив завдання
зробити видання живим. Газета "Західне пе�
редмістя Києва" � це соціально�колективний
діяч, і головна дійова особа � сам читач. Я хо�
чу, щоб газета розповідала про спільні проб�
леми, не обходила гострі теми, ставила над�
важливі питання. Вона буде механізмом, за
допомогою якого ми зможемо вирішувати
наші проблеми, доносити актуальну інфор�

мацію, обмінюватися досвідом,
виховувати нове суспільство,
яке житиме тут "з розумом".

Є купа різноманітних соці�
альних проектів та програм,

які можуть допомогти нам
покращити наше життя. А
газета � це той інстру�
мент, що дає необхідні
засоби для цього. "За�
хідне передмістя Києва"
може збирати людей
для різних свят або су�
ботників. Ось, наприк�
лад, 31 березня всіх,
хто допомагав приби�
рати сміття в Ірпені, ми

частували кулішем з м'ясом. Це був наш
перший досвід, і ми раді, що він був вдалим �
ми багато спілкувалися з мешканцями,
знайшли однодумців та гарно провели час.
Будемо раді всім, хто вирішить приєднатися
до нашої команди у подальших заходах. 

Протягом першого року ми вирішили роз�
повсюджувати газету безкоштовно. А щоб
кожен номер гарантовано потрапив до ва�
ших рук, можна користуватися безкоштов�
ною підпискою, і завдяки нашим активістам
видання буде доставлено на вашу адресу.
Але, звісно, настане час, коли "Західне пе�
редмістя Києва" буде жити самостійним жит�
тям, на комерційних умовах, як і всі видання. 

Я запрошую всіх до дискусії на сторінках
"Західного передмістя Києва". Приходьте �
вхід вільний.

Дмитро Войцех,
видавець газети "Західне передмістя Києва"
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  3 квітня 2012 року                                                           №  32/4

м. Боярка
Про встановлення режиму роботи відділень поштового зв'язку

Розглянувши клопотання Центру поштового зв'язку №11 та керуючись пп. 4 п. б с. 30 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет, �

ВИРІШИВ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії конкурсу 

на кращий текст гімну Боярки.
Присутні члени комісії: 

Дубовецький В. М., Зубкова Т. В.,
Кравченко Л. Ф., Лахтадир А. М.,

Саліванов О. Г., Харчук Н. Ф. 

Розглянувши вісім текстів гімну Боярки, що
надійшли на конкурс, комісія вирішила:

1. Встановити за погодженням із Цен�
тром поштового зв'язку № 11 режим
роботи відділень поштового зв'язку на
території міста Боярка, а саме:
1.1. Відділення "Боярка�основне":
початок роботи:  з 9�00
перерва на обід:  з 13�00 до 14�00
закінчення роботи:  19�00
в суботу: з 9�00 до 17�00
перерва на обід: з 13�00 до 14�00
вихідні дні: неділя, понеділок

1.2. Відділення № 1:
початок роботи: з 9�00
перерва на обід: з 13�00 до 14�00
закінчення роботи: 19�00

в суботу: з 9�00 до 17�00
перерва на обід: з 13�00 до 14�00
вихідні дні: неділя, понеділок

1.3. Відділення № 2:
початок роботи:  з 12�15
перерва на обід: без перерви
закінчення роботи: 14�30
в суботу: з 12�15 до 13�30
перерва на обід: без перерви
вихідні дні: неділя, понеділок

1.4. Відділення № 3:
початок роботи:  з 9�00
перерва на обід: з 14�00 до 15�00
закінчення роботи: 19�00

в суботу: з 9�00 до 17�00
перерва на обід: з 14�00 до 15�00
вихідні дні: неділя, понеділок

1.5 Відділення № 4:
початок роботи:  з 9�00
перерва на обід: з 14�00 до 15�00
закінчення роботи: 19�00
в суботу: з 9�00 до 17�00
перерва на обід: з 14�00 до 15�00
вихідні дні: неділя, понеділок

2. Контроль за виконанням цього рі�
шення покласти на заступника місь�
кого голови Дубовецького В. М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

1. Визнати кращими твори авторів Приймачен�
ка В. Г. та Ткаченка А. О.

2. Оголосити конкурс на кращу мелодію до гімну
на тексти�переможці. Подаючи або надсилаючи
свої варіанти мелодії у форматах mp3 чи wma, кон�
курсантам необхідно вказувати прізвище та ім'я, а
також номер телефону.

Твори надавати в електронному вигляді до 27
квітня 2012 року до виконкому Боярської міської
ради за адресою: вул. Білогородська, 13, кімната
4, або надсилати на Е�mail: boyarka�rada�
pr@ukr.net. Тел: 41710, 42246. Гімн має бути
проспіваний в інструментальному супроводі з
аранжуванням або без нього.

3. Кращий гімн Боярки із наданих на конкурс
визначити до 7 травня 2012 року.

4. 9 травня 2012 року на святкуванні Дня Пере�
моги оголосити рішення комісії щодо гімну Боярки
та вручити Дипломи міської ради авторам тексту
та музики.

5. Всі твори (крім визнаного гімном Боярки) бу�
дуть розглядатися у номінації "кращий вірш про
Боярку" і опубліковані у наступних номерах газети
"Боярка�інформ".

Тексти�переможці:

№ 3. Автор Віталій Приймаченко
Місто Боярка чудове, як тебе не шанувати: 

Старший брат � великий Київ, Україна � рідна мати. 
Тебе   доля гартувала боротьби палким горнилом,
Ти летіла у майбутнє, наче "чайка" під вітрилом.

Приспів:
Боярський Хрещатик,
Будаївські хати,
Городища сива давнина.
Слава твоїм справам,
Людям твоїм слава,
Боярська чарівна сторона.

Діамантові озера, лісові цілющі мрії. 
Для митців � це мить наснаги, для закоханих � надії.
Об'єднавшись по�козацьки у сім'ю братів єдину,
Ще прославлять боярчани нашу вільну Україну.

Приспів.

№ 4. Автор Андрій Ткаченко 
Місто�сучасник, місто прадавнє,
Знане і сонцю й вітрам,
Боярка � місто творче і славне,
Боярка � вчитель і Храм!

Приспів:
Боярка рідна, Боярка мила,
Провесінь мрій над ставком,
Пам'ять дитинства, ніжність і силу
Переплела рушничком.

Здрастуй, красуне, годі вже спати,
Промені пестять дахи,
Місто, мов батько, місто, як мати
Стелить любов'ю шляхи.

Приспів.
Начебто варта липи та клени � 
Рать відколись дотепер,
Сосен мереживо з вітром зеленим
Грають бурштином озер.

Приспів.
Боярка юна і старовинна,
Сповнена світлих надій, 
І відраховує людям годинник
Час урочистих подій.

Приспів.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 3 квітня 2012 року                                                           №  32/2

м. Боярка
Про встановлення вартості технічного обслуговування (ТО) в

новозбудованому  житловому буд. № 23/3 по вул. Колгоспній
м. Боярка

Розглянувши звернення ПБВП «Магніт» та КП «БГВУЖКГ» про погодження
вартості з повного технічного обслуговування ліфтів в житловому будинку
№ 23/3 вул. Колгоспна м. Боярка, враховуючи висновок Державної  інспекції
з контролю за цінами в Київській області від 11.02.2011 року за № 57/11 що�
до розрахунку економічно обґрунтованих планових  витрат на надання жит�
лово� комунальних послуг, відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість повного
технічного обслуговування ліфтів у
новозбудованому будинку № 23/3
вул. Колгоспна, м. Боярка  в розмірі
492,67 грн на місяць за один ліфт;
вартість  1 м2 за користування ліф�
том 0,16грн.

2. Тарифи з технічного обслугову�
вання ліфтів застосовувати з  дати
введення ліфтів в експлуатацію.

3. В. о. начальника КП «БГВУЖКГ»
Мурдію В. О. оприлюднити це рішен�
ня в засобах масової інформації.

4. Рішення набуває чинності через
15 днів з дня його офіційного опри�
люднення в  друкованих засобах ма�
сової інформації.

5.  Контроль за виконанням  цього
рішення покласти на першого  зас�
тупника міського голови Скочка В. А

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  3 квітня   2012 року                № 32/3

м. Боярка
Про коригування окремих складових частин структури тари�

фів з утримання будинку  ДП "Арксі Побут"
Розглянувши лист Директора ДП "Арксі Побут" В. С. Коваленко про ко�

ригування тарифу з утримання будинку та прибудинковиої території, вра�
ховуючи зміну обсягів окремих витрат, пов'язаних із провадженням діяль�
ності з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, зокрема �
збільшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати
та амортизаційних відрахувань, підвищення цін і тарифів на паливно�енер�
гетичні та інші матеріальні ресурси, керуючись пп. 2, п. а. і пп. 2, п. б ст. 28
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", п. 2 ст. 14 Закону
України "Про житлово�комунальні послуги", постановою Кабінету Міністрів
України № 869 від 01.06.2011 року "Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово�комунальні послуги", враховуючи подані
розрахунки витрат на надання послуг з утримання будинку, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1 .Затвердити зкоригований та�

риф на послуги з утримання будинку
та прибудинкової території ДП "Арк�
сі Побут" відповідно до розрахунку в
розмірі: 6 грн 35 коп. за 1 кв. м.

2. Зобов'язати директора ДП
"Арксі Побут" В. С. Коваленко дотри�
муватись вимог Закону України "Про
житлово�комунальні послуги".

3. Визначити надавачем послуг з
утримання гуртожитку ДП "Арксі По�
бут" тимчасово до моменту передачі
гуртожитку до комунальної власнос�
ті міста.

4. Контроль за виконанням дано�
го рішення покласти на першого
заступника міського голови Дави�
денка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 3 квітня 2012 року                                                                      № 32/1

м. Боярка
Про встановлення вартості технічного обслуговування (ТО)

ліфтів в житлових будинках м. Боярка
Розглянувши звернення ПБВП «Магніт» та КП  «БГВУЖКГ»  про вста�

новлення вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житло�
вих будинках м. Боярки, в зв’язку з переходом ПБВП «Магніт» на нову
форму оподаткування � єдиний податок та зменшенням вартості ТО ліф�
тів, враховуючи висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Ки�
ївській області від 11 лютого 2011 року за № 57/11 щодо розрахунку
економічно обґрунтованих планових витрат на надання житлово�кому�
нальних послуг, відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самов�
рядування в Україні»,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити  вартість повного технічного обслуговування ліфтів у житло�

вих будинках  м. Боярки, згідно з додатком № 1.
2. Встановити зменшені тарифи з утримання будинків, споруд та прибу�

динкових територій по 7�9 поверхових будинках, що мають ліфти згідно з до�
датком № 2.

3. В. о. начальника  КП «БГВУЖКГ» Мурдію В. О. оприлюднити це рішення
в засобах масової інформації.

4. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня його офіційного оприлюд�
нення в друкованих засобах масової інформації.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради від 22.02.2011 р. за № 21/5 «Про погодження вартості
технічного обслуговування ліфтів» в частині погодженого тарифу (п. 2).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступни�
ка міського голови Скочка В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 3 квітня 2012 року                           № 31/1

м. Боярка
Про роботу комунальних служб міста в опалювальний пері�

од 2011�2012 рр. та заходи з підготовки до наступного опалю�
вального періоду

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та  заслухавши доповіді керівників комунальних підприємств міста з
цього питання та виступ заступника міського голови М. І. Давиденка,
щодо необхідності завдань з підготовки до роботи в осінньо�зимовий
період 2012�2013 рр., �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Доповіді керівників комуналь�

них підприємств міста про заплано�
вані заходи з підготовки житлово�
комунального господарства міста
до роботи в осінньо�зимовий період
2012�2013 років прийняти до відома
(додається)

2. Затвердити заходи з підготов�
ки міських комунальних підпри�
ємств до роботи в осінньо�зимовий
період 2012�2013 років (додається)

3.  Бухгалтерському відділу
міськвиконкому забезпечити фінан�
сування заходів з підготовки місь�
ких комунальних об’єктів  до роботи

в осінньо�зимовий період 2012�
2013 рр. в межах передбачених
бюджетом міста на 2012 рік.

4. Керівникам комунальних служб
міста щомісячно надавати в
міськвиконком інформацію про хід
виконання заходів з підготовки
міських комунальних об’єктів до ро�
боти в осіньо�зимовий період 2012�
2013 років до 5 числа наступного за
звітним місяця.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

"�	����� ��������� ����	" -
�	���	, #� ������ ����� �����

Мешканці передмістя столиці найчастіше зазначають на своїх сторінках у
соціальних мережах, що вони � з Києва. Отже, не пишаються вони тим, що живуть у
Вишневому, Боярці та інших містах і селах. Отже, не все так добре за межами
великого мегаполісу, а це � дороговказ для розвитку. Так вважаю я � видавець газети

"Західне передмістя Києва" Дмитро Войцех.

Власна думка
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У багатьох новобранців, які були
з сіл, на шиї висіли іконки чи хрес�
тики і міські з них кепкували: "Тем�
ний народ, ніякого Бога немає".
Якось повели їх на стрільбище й за�
дерикуватий Олексій з Василькова
запропонував:

� Давайте спіймаємо собаку і по�
вісимо на шию іконку, влучимо чи
ні? Побачимо як ваш Бог її убереже.
Що, вже й у пузі закрутило?

Хлопцям не до вподоби була йо�
го задумка, але ніхто цього не вика�
зував, � не хотіли видатися слаба�
ками. Набралося четверо затятих
атеїстів. Прив'язана собака з ікон�
кою на шиї спокійнісінько гризла бі�
ля дерева сухар, але після першого
пострілу почала гавкотіти й витяга�
ти голову з петлі, а після другого
всім тілом притулилася до стовбу�
ра й скавчала. Тільки погляд її наче
питав: "Що з вами, люди, стало�
ся?". Чи то такі стрільці, чи й правда
біля тварини прокотилася містична
хвиля, та ніхто не влучив. Сільські
парубки потайки цілували свої обе�
реги, а "собачі" стрільці шукали, в
яку б церкву потрапити (щоб ніхто
не бачив) � дістати маленьку іконку.
Віра у захищеність додавала людям
хоробрості.

Степан Павленко у званні сер�
жанта проходив військову службу в
зенітно�артилерійському полку
№ 1572 м. Києва, який на той час
знаходився недалеко від Києво�Пе�
черської Лаври, був командиром
зенітної установки. Зенітники по�
тайки змагалися між собою � хто
більше зіб'є німецьких літаків, а на
доказ цього, по можливості, нама�
галися відбити номер з хвоста. Під
час чергового нальоту Степана по�
ранило, але він залишився в строю.

Потім його направили на перед�
ній край. Німці вели потужний

артобстріл, земля була скрізь � і в
роті, і в носі. Дихати не було чим, �
здавалося ти сам став землею. А
коли налетіли ще й "Юнкерси", то
бійці полягали на дно окопу й ладні
були злитися з нею, аби врятувати�
ся від смерті. Павленко вибіг з блін�
дажа й кричав заряджаючому Ми�
колі: "До гармати!", але тут за спи�
ною так рвонуло, що його відкинуло
вибуховою хвилею.

Степан опам'ятався від поштовху
в ногу � це були фашисти. Згодом
були декілька перевалочних пунк�
тів, перевезення у товарних ваго�
нах і нарешті � ліс. Нашвидкуруч
зроблена з колючого дроту огоро�
жа, дві вишки, замість даху � небо.
Всі думали�гадали: куди це їх заки�
нула доля? Холодно й голодно. Ніч
видалася такою глупою, що гітле�
рівці покинули полонених і кудись
поховалися. Буревій ламав гілля,
розхитував огорожу, а відчинені во�
рота манили на волю. Та куди бігти?
Навколо ліс… Степан підмовив де�
кількох хлопців на втечу, і їх погли�
нула темрява. На світанку вони
вийшли до цвинтаря. Мабуть був
поминальний день, бо на могилках
лежала їжа. Полонені підкріпилися
й пішли до села. Виявилося, що це
Польща. Що ж далі? Скрізь хазяй�
нують німці. От горе�втікачі набра�
ли побільше харчів на кладовищі й
повернулися назад у табір. А посе�
ред розчинених воріт вже стоїть
фашист�хазяїн, широко розставив�
ши ноги, і постукує палицею по ко�
ліну. Хлопці ще легко відбулися �
відшмагали нагайкою та й по всьо�
му, а могли й повісити. Наступного
дня полонених погнали розванта�
жувати вагони. Степан з друзями
шмигнули у вагон сусіднього потя�
га, і через декілька діб почули ро�
сійську мову. І знову блукання ліса�

ми. Але це вже своя, рідна земля,
свої люди. Згодом втікачі приєдна�
лися до діючої армії. Показавши за�
ховані документи, що були примо�
тані онучами до ноги, Павленко от�
римав призначення до зенітно�ар�
тилерійської частини. І знову бої за
визволення України. Потім його
полк перекинули в Крим і коли фа�
шистів відігнали від керченського
узбережжя, призначили начальни�
ком посту ППО на одному з малень�
ких острівців у Чорному морі. Мож�
на сказати, що це навіть був не ост�
рів, а коса. П'ятеро бійців знайшли
притулок у маленькій халупі. Нас�
тупного ранку шторм викинув на
берег бочку, яку знайшли вартові. У
ній був спирт. Коли їм підвозили
продовольство, лейтенант Кова�
льов поцікавився:

� Павленко, ми прочули, що ви
багаті на "гарячий" трофей, може
пригостите?

� Літрів двісті знайдеться.
� Добре. Завтра приїдуть з мед�

санбату, заберуть. Тепер до діла:
тут надійшло повідомлення, що у
цьому районі можлива висадка де�
санту, дивіться, пильнуйте.

Бійці мали корабельні біноклі й
вели цілодобове спостереження за
морем. Вони своєчасно виявили
ворожий десант. Павленко повідо�
мив про "гостя" у штаб і хлопці пер�
шими прийняли бій. Підмога не за�
барилася й ворога розбили вщент.
А Степан, вже в котрий раз, тихцем

поцілував іконку і знову заховав під
одежу, ближче до серця, щоб ніхто
не бачив…

День Перемоги Степан Павленко
зустрів на цьому ж острові. Після
демобілізації, з 1950 року працював
інспектором у третій пожежній час�
тині Солом'янського району м. Киє�
ва. Діти бережуть пам'ять про бать�
ка і розповідають його онукам про

героїчну молодість дідуся, про ве�
лику щиросердну віру у добро і жит�
тя.

Степан Павленко нагороджений
орденами "За мужність", "Великої
Вітчизняної війни" ІІ ступеня, меда�
лями "За перемогу над Німеччи�
ною", "За бойові заслуги" та рядом
ювілейних.

Ганна Відеречко

Карельський фронт. (Генерал�
полковник Фролов В .А.).

24 квітня почалася Кестеньгська
наступальна операція. Мета: посилити
оборону Кіровської залізниці. Завдан�
ня: в районі Кестеньги розгромити си�
ли противника і закріпитися на нових
західних рубежах.

28 квітня почалася Мурманська нас�
тупальна операція, яка мала б підсили�
ти наступальний потенціал Кестеньг�
ської операції. Мета: посилити оборо�
ну морського порту Мурманська та Кі�
ровської залізниці. Завдання: розгро�
мити основні угрупування противника
в районі губи Велика Західна Ліца.

24 квітня частини 23�ї та 263�ї стрі�
лецьких дивізій вклинилися в оборону
противника на головному напрямку на
6�7 км. В умовах тривалого дощу і по�
дальшого сильного снігопаду против�
ник зумів затримати радянський нас�
туп на першій смузі оборони незначни�
ми силами, а потім підтягнути резервні
частини з інших ділянок фронту.

28 квітня війська 14�ї армії з велики�
ми втратами вклинилися в міцну, доб�
ре організовану оборону противника.
Виявилася нездатність артилерії і авіа�
ції зруйнувати ворожі капітальні укріп�
лення.

В губі Велика Західна Ліца корабля�
ми Північного флоту (віце�адмірал
А. Г. Головко) висаджено морський де�
сант близько 6200 чоловік. Просування
склало близько 11 км, але перерізати
головну магістраль постачання про�
тивника (автодорогу Мишуков � Титов�
ка) десант не зміг.

Ленінградський фронт (генерал �
лейтенант М. С. Хозін). Волховський
фронт (генерал армії К. А. Мерецков, з
23.04.1942 р. М. С. Хозін).

30 квітня 1942 р. Любанська насту�
пальна операція завершилася прова�
лом на всіх напрямках. При виконанні
операції загинуло близько 150 000 ра�
дянських воїнів і стільки ж було пора�
нено. Така ціна кількох невеличких
плацдармів на Волхові та незначного

вклинення в районі Погостя. Не було
виконано ні мінімальної задачі (роз�
грому угруповання німецьких військ на
Волхові), ні де� блокада Ленінграду, ні,
тим паче, розгром групи армій "Пів�
ніч".

Північно�Західний фронт (гене�
рал�лейтенант П. . Курочкін).

До кінця квітня трьома німецькими
дивізіями було організовано "Раму�
шевський коридор" завширшки 6�8
км, через який стало можливим під�
тримувати зв'язок і забезпечення ні�
мецького угруповання (близько 95 тис.
чоловік), оточеного в м. Демянськ.

Калінінський фронт (генерал�пол�
ковник І. С. Конєв), Західний фронт
(генерал армії Г. К. Жуков).

20 квітня закінчилася Ржевсько�Вя�
земська наступальна операція. Вій�
ська отримали наказ про перехід до
оборони на рубежі Ржев, Гжатськ, Кі�
ров, Жиздра. Бої 39�ї армії та 11�го ка�
валерійського корпусу в оточенні про�
довжувалися до середини липня 1942
року, коли вони були остаточно знище�
ні. Не зважаючи на незавершеність,
операція мала важливе значення. Ра�
дянські війська відкинули ворога на 80�
250 км, завершивши звільнення Мос�
ковської і Тульської областей.

Брянський фронт (генерал�лейте�
нант Ф. І. Голіков).

Болховська наступальна операція
(8.01 � 20.04) була абсолютно безре�
зультатна. Війська Брянського і лівого
крила Західного фронтів не звільнили
ні метра окупованої території, а їхні
втрати склали близько ста тисяч ра�
дянських бійців.

Кримський фронт (генерал�лейте�
нант Д. Т. Козлов).

Керченсько�Феодосійська десантна
операція не дала бажаного результату.
Зазнавши великих втрат, війська Крим�
ського фронту перейшли до оборони.

Радянське інформбюро.
За 17 � 30 квітня знищено ворожих

літаків � 271, втрати радянських літа�
ків � 94.

70 років тому. Хроніка Великої Вітчизняної війни.
17 квітня � 30 квітня 1942 року

Степан Павленко

народився 13 жовтня

1926 р. в селі Мала Віль�

шанка Обухівського району Київської області. У сім'ї було дванадцяте�

ро дітей. У 1943 році сімнадцятирічного Степана призвали до лав Ра�

дянської Армії. З Василькова до щойно звільненого Києва призовники

йшли пішки. Хлопця зарахували на курси радистів, пізніше він вивчав

зенітні установки.

СИЛА ОБЕРЕГА

З цією знаменною подією
сузірчан привітали виконую�
чий обов'язки начальника уп�
равляння культури і туризму
Київської облдержадміністра�
ції Ігор Подолянець, начальник
районного відділу культури
Дмитро Гончаренко, міський
голова Боярки Тарас Добрів�
ський, заступник міського
голови Валерій Дубовецький,
директор обласного центру
народної творчості Тіна Гресь�
ко…

Втім, того дня гостинна ак�
това зала Києво�Святошин�
ської районної класичної гім�
назії менш за все була схожа
на екзаменаційну аудиторію
чи приміщення роботи відпові�
дальної комісії. Адже тут пану�
вало справжнє свято таланту,
творчості й самовідданої пра�
ці. Лише одна замальовка з
цього святкового концерту: з
дев'яти творів, якими творчий
колектив привітав своїх гос�
тей, вісім були виконані ака�
пельно! Лише "Вишитий ру�
кав" � пісня, яка є своєрідною
творчою візитівкою "Сузір'я" �
виконувався під "мінусівку".

� Взагалі до цієї події ми го�
тували програму міні�концерту
з дванадцяти номерів, � від�
криває таємниці закулісся
свята Алла Яківна. � Та куди ж
подінешся від офіційної части�
ни? Тож довелося (до речі, як
завжди!) скорочувати програ�
му просто вже під час концер�
ту…

Що ж до офіційної частини,
то вона також була… святко�

вою! Вручаючи Посвідчення
про присвоєння народному
аматорському колективу зван�
ня народного, директор об�
ласного центру народної твор�
чості Тіна Гресько не змогла
стримати схвильованих слів:

� Цей колектив просто уні�
кальний! Ми знаємо практично
всі творчі колективи нашого
Києво�Святошинського краю.
У кожного є своя родзинка,
кожний чимось вирізняється
з�поміж інших… Але це "Су�
зір'я" у нас єдине в усій облас�
ті! Складність репертуару (ви�
конуються як класичні (Мо�
царт, Авдієвський, твори зару�
біжної класики), так і народні
твори, пісні Великої Вітчизня�
ної війни, тощо), постійне
оновлення концертної програ�
ми та її "мобільність", яка доз�

воляє за необхідності як ско�
ротити, так і логічно доповни�
ти її новими номерами просто
під час виступу. Та головне �
це неповторна душевність,
якою вирізняється виконання
кожної пісні, а ще надзвичай�
на, просто таки титанічна пра�
цьовитість як керівника, так і
кожної  співачки � ось далеко
не повний перелік тих родзи�
нок, завдяки яким цей колек�
тив заслужено люблять і пова�
жають не лише в нашому Киє�
во�Святошинському районі, а
й за його межами. Тому що
яскраве сяйво "Сузір'я" ніколи
не затіняє його неповторного
творчого обличчя.

В урочистій тиші звучать
слова, які виводять "Сузір'я"
на новий етап його біографії �
той етап, до якого колектив

йшов з початку свого створен�
ня. "За вагомий внесок у роз�
виток культури українського
народу, високий художній рі�
вень та виконавчу майстер�
ність жіночому вокальному ан�
самблю "Сузір'я" м. Боярка
Києво�Святошинського райо�
ну присвоїти звання "Народ�
ний аматорський колектив"…
За кожним словом � роки нап�
руженої праці, пошуку свого
творчого "я", миті становлення
і відчуття щастя. І, звісно ж,
слова вдячності, які, щирі й
хвилюючі, прийдуть трохи зго�
дом, коли разом з усвідомлен�
ням такої великої відзнаки
прийде розуміння того, скіль�
ки ще потрібно зробити. Гово�
рить Тетяна Снігур:

� Звісно, левова частка на�
шого успіху належить керівни�

кові колективу � Аллі Яківні. Та
подякувати я хочу за інше: за
те, що Ви нас зібрали, об'єд�
нали і навернули до чарівної й
казкової царини мистецтва.
Спасибі вам за це.

Та найголовнішим, мабуть, є
те відчуття єдиної родини й
споріднених душ, завдяки яко�
му "Сузір'я" є не просто колек�
тивом, а дійсно творчою
сім'єю людей, які і в творчості,
і в житті

н а с �
троєні на одну частоту, на одну
хвилю. Про це не говориться
прямо, але це читається між
рядків і нот � у кожному слові й
кожному віддиху. Саме тому
радісно схвильована Алла
Яківна закінчує розмову най�
важливішими словами:

� Я надзвичайно вдячна лю�
дям, які знаходять час після
роботи приходити на репети�
ції, а потім на кожному концер�
ті показувати такий рівень
майстерності, якому можуть
позаздрити навіть професійні
виконавці. Дорогі мої дівчатка!
Низький уклін вам, мої рідні.!..

Розмову вів 
Радислав Кокодзей

���� �	������� Визнання

«����’�
1 стор.
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1 МІСЯЦЬ �
8 ГРН

3 МІСЯЦІ �
24 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

48 ГРН

Нескладне заливне стане в нагоді до свят�
кового столу. Часу для приготування пот�
ребує небагато, а смак � оригінальний.
Інгредієнти:
1 куряче стегенце, 1 морквина, 1 цибулина,
1 пачка (15 г) желатину, 0,5 банки горошку,
0,5 банки кукурудзи, 4 варених яйця, 3 сто�
лові ложки майонезу, сіль, спеції, зелень,
часник за смаком, перепелині яйця для
прикрашання.
Спосіб приготування:
Із стегенця зварити бульон, додавши мор�
квину, цілу цибулину. Посолити, приправити.
Цибулину відкласти, моркву порізати куби�

ками.
В гарячому бульо�
ні розчинити же�
латин. Відлити
150 г і до нього
додати майонез і
розчавлений час�
ник.
У форму, застеле�

ну плівкою, викласти горошок, кукурудзу,
розібране на волокна стегенце, варені яйця
по колу. Усе залити бульйоном з желатином.
Дати застигнути в холодильнику 1�2 години.
Далі зверху залити майонезно�желатино�
вою сумішшю. Застигле желе перевернути
на тарілку, зняти плівку, прикрасити зелен�
ню і перепелиними яйцями.
Смачного!

�	����� �� ���������

Сама ідея подолання ре�
корду належить Єгору Бен�
кендорфу, генеральному ди�
ректору Національної теле�
компанії України та Михайлу
Поплавському, ректору Київ�
ського національного універ�
ситету культури і мистецтв.
Шлях від виникнення ідеї до
підготовчої роботи команди
марафону і, нарешті, поста�
новки рекорду зайняв 2 міся�
ці.

Та не встигли охолонути
емоції від радості постанов�
ки рекорду, як на Першому
Національному стартує но�
вий інтернаціональний му�
зичний проект "10+10". Він
об'єднав популярних україн�
ських і грузинських зірок в
унікальному проекті, якого
ще не було в Україні!

Серед десяти україно�гру�
зинських зіркових пар і наша
Ольга Шаніс, яка співає з

Дато Худжадзе. Шоу стартує
завтра, 14 квітня, о 19.30. 

Грузинський темперамент
і українська мелодійність
влаштують справжню спеку
для глядачів. І найголовні�
ше � ніхто із зоряних дуетів
не піде з проекту до Гала�
концерту. Глядачі зможуть
насолодитися виступами
улюблених пар у різноманіт�
них стилях і образах протя�
гом усіх 10 етапів: пісні з кі�
нофільмів або анімаційних
фільмів; грузинський фоль�
клор; український фольклор;
зарубіжний рок; світовий хіт
тощо.

До речі, серед десяти пі�
сень звучатиме і славнозвіс�
на пісня Ольги Шаніс та її
батька Миколи Шандрика
"Як калина розцвіте". Слу�
хаймо і насолоджуймось!

Підготувала 

Світлана Кудрик

���������� ������ ������
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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

ССууддооккуу

номераРецепт 

На Великдень після того, як родина поверталася з
церкви додому, голова сім'ї, який, як правило, ніс
великодню корзину з освяченими продуктами, до
хати не заходив. Спочатку він мав обійти усе госпо�
дарство: тварин в хліву, бджіл на пасіці, город, сад і
так далі. Кожну живу істоту й дерево він поздоров�
ляв зі святом: "Христос Воскрес!" Якщо поруч не
було людини, яка б йому відповіла, він відповідав
собі сам: "Воістину воскрес!".

Хазяїн бажав щастя всьому і залишав по писанці і в
хліву, і у вулику. Іноді шматочком освяченої паски
пригощали тварин і птахів. Обійшовши усе госпо�
дарство, хазяїн міг зайти у будинок, де його вже з не�
терпінням чекала сім'я. Голова сім'ї тричі цілував усіх і
обіймав. Хазяйка в цей час накривала на стіл. Голов�
ним у пасхальному сніданку було те, що на столі для
розговіння стояли тільки освячені продукти.

Перш ніж взятися до сніданку, сім'я умивалася. У
деяких селищах в миску з водою клали коралові на�
миста і монети. Право умиватися першими віддава�
лося дівчатам на виданні, щоб краса коралів пере�
далася і їм. Воду після умивання виливали під пло�
дові дерева або кущі.

Після сніданку сім'я відкривала вікна і раділа сон�
цю. Вважалося, що саме цього дня воно має незви�
чайну силу. А хазяйка після трапези прибирала усі
крихти від свяченої паски, шкаралупи від писанок і
шкірки від ковбаски. Усе це закопувалося в городі.
Вважалося, що ці крихітки вбережуть ниву від силь�
ного дощу або граду.

На Великдень не прийнято було ходити у гості.
Свято відзначалося усім селом, люди збиралися на
майдані біля церкви. Молодь каталася на гойдал�
ках, побудованих до Паски. Хлопці мірялися силою і
удачею. Дівчата водили хороводи, співали й танцю�
вали. Цього дня усі від малого до старого віддава�
лися емоціями і почуттям, які були обмежені під час
Великого посту.

Не так давно глядачі Першого національно�
го каналу стали свідками того, як українська піс�
ня лунала у прямому ефірі впродовж п'яти діб. І
що найприємніше � серед 1800 співаків та соліс�
тів та більш як 350 гуртів була і наша відома зем�
лячка � Ольга Шаніс. "Пісня об'єднує нас" � таку
назву дали марафону, і новий рекорд був досяг�
нутий прекрасним фіналом наприкінці марафону
на позначці 110 годин 15 секунд.
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17�20 квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Історія іграшок" (мультфільм)

17�10
"Іван Царевич і Сірий вовк"

(мультфільм)

19�00 "Клятва" (драма)

21�10
"Ржевський проти Наполеона"

(комедія)

Час Назва

12�30 "Історія іграшок" (мультфільм)

14�00
"Іван Царевич і Сірий вовк"

(мультфільм)

15�40
"Кораліна в Країні Жахів"

(мультфільм)

17�20
"Ржевський проти Наполеона"

(комедія)

19�00 "Клятва" (драма)

21�00 "Пункт призначення� 5" (жахи)

21�22 квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

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

Що? Де? Коли?
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ОВЕН
У середині квітня не піддавайтеся впливу
оточуючих �  вас можуть збити з пантелику
або втрутитися у ваші плани. Орієнтуйтеся
на свої власні принципи та інтереси, тоді у
вас все буде гаразд. Наприкінці місяця вам
пощастить у справі, від якої ви вже не чекає�
те нічого доброго, або у відносинах, які зай�
шли в глухий кут.
ТІЛЕЦЬ
У цей час можливі  сутички з людьми, які не
розділяють вашої точки зору. Не витрачайте
час на переконання, погодьтеся і зробіть
так, як вважаєте за потрібне. Оскільки пере�
конати опонента у вас навряд чи вийде, ви
тільки втратите дорогоцінний час. Напри�
кінці місяця вдалими будуть великі покупки,
а також можуть розпочатися тривалі сто�
сунки � в діловому та особистому житті.
БЛИЗНЮКИ
У середині квітня будьте обережні під час
суперечок з людьми, які сильніші за вас або
мають великий вплив. Не конфліктуйте мар�
но. Є ймовірність того, що причиною кон�
флікту виявиться банальна заздрість. Тож,
перш ніж наполягати на своєму, переконай�
теся, що вам реально є, що протиставити.
Наприкінці місяця будьте пильними, � жодна
подія не буде марною, жодна зустріч не ви�
явиться випадковою.
РАК
На деякий час вам слід затаїтися, будьте
частіше наодинці зі своїми думками, виз�
начтесь, чого ви насправді хочете, а з чим
не згодні. І намагайтеся цього позбутися.
Цей час � період духовного вдосконалення,
використовуйте його на благо. В кінці міся�
ця вас чекає щасливий випадок.
ЛЕВ
Вам, можливо, доведеться "показати зуби",
щоб раз і назавжди відбити бажання у ко�
гось з оточуючих зазіхати на те, що вам на�
лежить по праву. А ось в кінці місяця життя
піднесе вам якийсь щедрий подарунок.
Хтось із Левів його чекає вже давно, а для
когось це виявиться приємним сюрпризом.
ДІВА
Можлива сварка з близькою людиною че�
рез різницю характерів � намагайтеся не
чіплятися до дрібниць, визнайте, що ваші
близькі теж мають право на свою думку. А
ось на роботі потрібно буде відстоювати
свою точку зору � це може виявитися дуже
важливим. Наприкінці місяця здійсниться
ваше заповітне бажання.
ТЕРЕЗИ
У середині місяця не поступайтеся своїми
принципами заради власного спокою, ви
собі не пробачите, якщо зрадите себе. В
цей період вас чекає спалах пристрасті � до
якоїсь людини чи до якогось заняття. У кінці
квітня вам може поталанити в лотереї, що
допоможе придбати річ, про яку ви давно
мрієте.
СКОРПІОН
Не приховуйте своїх думок і намірів від

близьких людей � вас не тільки схвалять, а й
підтримають словом і, що набагато важли�
віше, ділом. Тоді як замкненість може при�
вести до непорозумінь і конфліктів. У другій
декаді місяця вас чекає бурхливий роман.
Більше того, ці стосунки дозволять вам кра�
ще пізнати себе. В кінці квітня не залишайте
без уваги свою інтуїцію, щоб не прогавити
удачу. Прислухайтеся до себе і ви станете
трішки щасливішими.
СТРІЛЕЦЬ
Приборкуйте свій характер і не намагайтеся
морально задавити тих, хто буде вам супе�
речити. Але і потурати цим людям не реко�
мендується � робіть так, як ви вирішили.
Наприкінці місяця проявіть розсудливість,
спробуйте не діяти емоційно, тоді ви не
тільки нічого не втратите, але ще й придбає�
те.
КОЗЕРІГ
Намагайтеся розібратися, що відбувається
у вашій душі, цілком імовірно, що прийшов
час переглянути ставлення до деяких лю�
дей. Можливо, варто буде вирішити чи під�
пускати їх ближче чи, навпаки, відмовитися
від спілкування з ними. У цей період добре
укладати довгострокові угоди, однак ви по�
винні бути впевнені, що вам це потрібно.
ВОДОЛІЙ
У середині місяця розберіться, що для вас
зараз найважливіше, і зосередьте на цьому
всі свої сили � це сприятливий період для
того, щоб зайнятися своїм майбутнім і май�
бутнім своїх близьких. Наприкінці місяця
вас чекає повідомлення, яке порадує вас.
РИБИ
В середині квітня не йдіть на конфлікт з
близькими, навіть якщо ви будете впевнені,
що вони чинять неправильно � з часом ви
оціните їхню правоту та турботу. А ще у дру�
гій декаді місяця на вас чекає сюрприз,
наприклад, освідчення в коханні або подару�
нок від людини, якій ви давно небайдужі.
Наприкінці квітня вас чекає ще одна посміш�
ка Долі, яка виявиться дуже своєчасною.

ГОРОСКОП
15 квітня � 28 квітня 

На Великодні
свята синоптики
радять нам під�
готувати пара�
сольки, адже на
вихідні обіцяють
короткочасні до�
щі. Хоча темпе�
ратура повітря
буде вдень раду�
вати нас відміт�
кою +16, але,
йдучи на церкви,
одягайтеся теп�
ло, оскільки вночі
температура по�
вітря сягне лише позначки  +6. У понеділок та вівто�
рок, 16, 17 квітня, синоптики прогнозують невеликі
грози та похмуру дощову погоду. Тож, якщо ви зби�
раєтесь відвідати ліс, потрібно добре поміркувати
над накриттям, що захистить вас від опадів. Весь
наступний тиждень буде радувати нас підвищенням
температури повітря, яка в середньому становитиме
+15–+17 вдень та +7–+10 вночі. З кожним днем  небо
ставатиме більш ясним — дощові хмари таки поступ�
ляться весняному сонечку.

У передньому номері нашої газети редакція газети "Боярка�ін�

форм" оголосила фотоконкурс "Миттєвості весни". Дякуємо чита�

чам газети, які відгукнулися на нашу пропозицію взяти участь в

цьому конкурсі та надіслали свої світлини. Однією із перших свою

фотороботу презентувала боярчанка Ірина Сокур,яка у своєму

листі зізналася, що обожнює фотографувати. 

Як розповіла сама учасниця конкурсу, презентоване фото зроб�

лено в рідному місті Боярка минулої весни. 

Для участі в конкурсі "Миттєвості весни" ви можете надсилати

свої фотороботи на електронну адресу: boyarka�inform@ukr.net.

Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама
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Фотоконкурс

Погода

11112222

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

ВИКОНУЄМО: 
� Всі види земляних робіт
�  Роботи з каналізування, облаштування
фільтраційних полів 
� Бетонні роботи: фундаменти, бордюри,
сходи, пороги
� Фасадні роботи, утеплення, будівництво
невеликих споруд
� Дахові роботи
� Встановлення парканів: євро та профнастил 
� Упорядкування ділянок, обрізка дерев та
інші господарські роботи

КОПАЄМО, ЧИСТИМО, РЕМОНТУЄМО КРИНИЦІ
САДОВА АРХІТЕКТУРА: ФОНТАНИ, ДЕКОРАТИВНІ

БАСЕЙНИ, БАРБЕКЮ
Швидко, якісно, надійно! 

063 742 52 56 Олександр

На работу потрібні!
Керівники  

роздрібно�гуртових  складів  
з продажу металопрокату  в  Боярці.

Комунікабельність, активність, 
знання ПК та міста 

Телефон 067 637 14 84
Дмитро Олександрович з Пн до Пт з 9:30 до 17:30

"ЧИСТА КРИНИЦЯ"

Копаємо 
та чистимо  колодязі

Виконуємо роботи з
каналізування

Великий досвід роботи 

Тел.: 098�191�76�79,
063�657�63�92

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

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

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ
ТА ОРГТЕХНІКИ

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

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

095�401�16�81
velad@ukr.net

обідів

063�942�52�42
м. Боярка, вул. 40�річчя Жовтня, 51

Доставка 

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку (№ 83/2), виданий на ім'я Аркадія
Степановича Лахтадира Боярською міською радою 07.05.1997 року, вважати недійсним. 

На роботу в кафе потрібні 

ОФІЦІАНТИ, КУХАР, 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ

Забезпечуємо гуртожитком

Телефон 067�6560227

За погодою на Великдень та

впродовж Світлого тижня можна

визначити, якими  будуть весна,

літо і навіть осінь. Ось деякі ве�

ликодні прикмети.  ...
На Святій неділі грім � буде гар�

ний врожай. ...
Якщо до Великодня вже була гро�

за, то осінь буде пізньою та сухою.

А якщо першої весняної грози ще
не було, то осінь буде ранньою та

дощовою. ...
Як на Великдень ясна та сонячна

погода, то літо буде ясним, але по�

сушливим. Якщо ж пройде "гриб�
ний дощ", то літо буде теплим,
але дощовим.

А ще кажуть, якщо на Великдень
небо похмуре, але без опадів, то

літо буде холодне. ...
До гарного врожаю ніч з суботи на

неділю зоряна та місячна. Якщо жзі�
рок майже не видно, то на багатий
врожай розраховувати не варто.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК


