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Ось вже близько року працює на теренах

нашого міста "Клініка Человек", яка має усі

шанси зовсім скоро стати медичною візитів�

кою Боярки. Відкрита у червні минулого року,

клініка вже здобула заслужену славу серед

жителів міста та навколишніх населених пун�

ктів. Оскільки має кілька особливостей, се�

ред яких визначальними є технічне оснащен�

ня медичного закладу та підбір фахівців, ад�

же пам'ятаймо, що кадри вирішують все.

У Боярському краєзнав�
чому музеї 2 березня від�
крилася виставка творів мо�
лодої художниці Тетяни Бас.
Архітектор за освітою, вона
представила переважно
свої графічні роботи � ри�
сунки олівцем, сангіною.
Живопис і акварель в експо�
зиції Тетяни швидше пока�
зали її неабиякі можливості
в інших техніках, тобто вия�
вили потенціал творчості на
майбутнє.

Про жіноче

щастя говорять

багато і часто.

Розкрити секрет,

що більшість жі�

нок вкладає у це

змістовне визна�

чення, намагала�

ся редакція газе�

ти "Боярка�ін�

форм". Тому ми вирішили напередодні 8 бе�

резня поцікавитися думкою жінок � керівників

загальноосвітніх шкіл міста: що ж воно таке,

оте жіноче щастя?

2 стор.

ЖІНКИ ПРО ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ ЗА НАЙДОРОЖЧИМ СКАРБОМ —

ДО «КЛІНІКИ ЧЕЛОВЕК»

ВЕСНЯНИЙ ДЕБЮТ У МУЗЕЇ

««ССВВООЮЮ  УУККРРААЇЇННУУ««ССВВООЮЮ  УУККРРААЇЇННУУ
ЛЛЮЮББІІТТЬЬ……»»ЛЛЮЮББІІТТЬЬ……»»

Тарас Шевченко проніс лю�

бов до України через усе своє

стражденне життя. Народився в

селі Моринці на Черкащині 9 бе�

резня 1814 року. Помер у Петер�

бурзі 10 березня 1861 року. Між

цими датами всього 47 років! 22

травня 1861 року був перепохова�

ний на Чернечій горі у Каневі.

В історичному розвитку України
Шевченко � явище незвичайне як сво�
єю обдарованістю, так і місцем у літе�
ратурі, мистецтві, культурі. З 47 років
життя поет пробув 24 роки у кріпацтві,
10 на засланні, а решту � під наглядом
жандармів. Трагічно важкий шлях Ше�
вченка до творчих висот визначив в
образній формі Іван Франко: "Він був
сином мужика і став володарем у
царстві духа. Він був кріпаком і став
велетнем у царстві людської культу�
ри. Він був самоуком і вказав нові,
свіжі і вільні шляхи професорам та
книжним ученим". Впливи Шевченка
на різні сторони духовно�національ�
ного життя відчуваються й сьогодні.

3 стор.

"Минулого року ми вперше про�
вели обласне свято Масляної у
Вишгороді. І всі залишились за�
доволені організацією свята,
створеним бадьорим настроєм, �
сказав Анатолій Присяжнюк. �
Отож, вирішили і цього року зіб�
ратись на обласний захід саме тут
� на набережній місця вистачає,
вишгородчани гостинні. Як бачи�
мо, свято вдалося, кожен знай�
шов розваги на свій смак, усі нас�
нажилися добрим настроєм на
весь рік. А це дуже важливо, адже
попереду у нас чимало справ, які
потребують і напруженої праці, і
творчості".

До організації свята долучилися
громади всіх районів, в тому числі
і Києво�Святошинської, які підго�

тували вистав�
ки майстрів
народної твор�
чості та ярма�
рок сувенірів,
а також кулі�
нарні вироби
на будь�який
смак. Та й при�
гощали всіх
бажаючих залюбки! А представ�
ники районів святково облашту�
вали свої намети, прикрасивши їх
за українськими народними тра�
диціями. 

Дбайливо побудували фольклор�
ну експозицію києвосвятошинці.
Делегація району на чолі з головою
Києво�Святошинської райдержад�

міністрації Володимиром Паком ак�
тивно підтримувала святковий нас�
трій у багатьох заходах. 

Представництво з Боярки очоли�
ли заступники міського голови Ми�
кола Давиденко і Валерій Дубо�
вецький, секретар Боярської місь�
кої ради Дмитро Паливода.

КК ИИ ЇЇ ВВ ЩЩ ИИ НН АА   ЗЗ ИИ ММ УУ   ПП РР ОО ВВ ОО ДД ЖЖ АА ЛЛ АА
2 березня у Вишгороді за сприяння Київ�

ської облдержадміністрації відбувся фоль�

клорний фестиваль "Проводи зими�2013".

За участі голови облдержадміністрації Ана�

толія Присяжнюка, керівників районів на на�

бережній Київського моря розгорнулося

яскраве дійство. 

2 стор.

9 стор. 11 стор.



Щиро та сердечно вітаємо Вас із святом весни, любові та краси! 

Жінка � берегиня сім'ї, вона одночасно може бути турботливою матусею і силь�
ним керівником, лагідною дружиною та надійним професіоналом. Саме Ви надиха�
єте нас, чоловіків, на великі подвиги, нові звершення і благородні вчинки.

Нехай цей весняний день завжди дарує тепло сонячних променів та ніжність
перших квітів. 

Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму. 
Будьте щасливі, успішні, здорові та кохані!

Депутатські фракції у Боярській міській раді: 

¡ÓˇÍ‡
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Весна затримується, але її
теплий подих відчувався у всіх
заходах фестивалю � на сцені
відбувся концерт за участю
професійних артистів та мис�
тецьких колективів, гостей
розважали іграми, змагання�
ми, конкурсами, вогняним
шоу, запальними хороводами
навколо вогнища. Особливої
популярності зажив фести�
валь�конкурс на краще часту�
вання. 

Учасники народних гулянь з
цікавістю роздивлялися свят�
кове оформлення павільонів
районів Київщини. Принагідно
хочемо зазначити, що у фести�
валі�конкурсі на краще под�
вір’я Київщини серед решти
вигідно вирізнявся саме Киє�
во�Святошинський район. 

Цьому сприяла виставка ро�
біт митців та майстрів народ�

но�вжиткового мистецтва, тех�
нічної творчості. Море пози�
тивних емоцій викликав куто�
чок живої природи, а також пі�
сенно�танцювальний феєр�
верк, який додав павільону ки�
євосвятошинців неповторного
колориту. Найприємніше те,
що головну скрипку в
організації свята зіграло саме
наше чарівне місто.

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі 7 березня 2013 року

Д О Р О Г І  Б О Я Р Ч А Н К И !

Під час засідання йшлося про
виконання доручення міського
голови Тараса Добрівського що�
до зрізання аварійних дерев по
вулицях Магістральній (при в'їзді
до Боярки з Вишневого) та Шев�
ченка (біля кладовища). Термін
виконання доручення � до 1 квіт�
ня цього року.

Інше не менш важливе питан�
ня � зрізання аварійних дерев у
парку ім. Т. Шевченка.

Як повідомив заступник на�
чальника Боярського ГВУЖКГ з
питань благоустрою Сергій Музи�
ка, це питання має довгу передіс�
торію. Так, іще у 2008 році відбу�
лося анкетування дерев у парку
та маркування аварійних і сухос�
тійних. Така ж робота відбулася в
місті й у 2011 році. Під час остан�
ньої перевірки було виявлено,
зокрема, 86 аварійних дерев на
території військового ліцею ім. І.
Богуна та 168 аварійних дерев на
території парку ім. Т. Шевченка. 

У 2012 році у парку було зріза�
но 50 аварійних дерев. Натомість
висаджено 150 молодих саджан�
ців. Та от біда � через кілька днів
половину молодих дерев… з'їли
кози. Виявляється, поруч із пар�
ком мешкає особа, яка, маючи
величезне стадо кіз, випасає йо�
го саме у міському парку. Що ці�

каво, на неї не впливають жодні
попередження та зауваження.
Тож усі намагання комунальників за�
хистити молоді деревця, навіть за

допомогою огорожі навколо них, ви�
явилися марними. 

Найближчим часом комісія ра�
зом з депутатами Боярської місь�
кої ради Олександром Поліщу�
ком та Василем Іванченком ще
раз мають перевірити стан дерев
у парку ім. Т. Шевченка з тим,

щоб визначити обсяг та вартість
робіт, а також поступово зрізати
решту аварійних дерев. На вико�
нання відповідних робіт, згідно з
нормативами, виділяється три
місяці.

Наразі вирішено встановити
попереджувальні таблички в міс�
цях, де знаходяться дерева в
аварійному стані. Адже головне �
щоб не постраждали люди.

До речі, було сказано і про те,
що власники садиб, де є аварійні
дерева, можуть звертатися до
комісії з відповідним проханням.
А вона, в свою чергу, допоможе
отримати ордер на зрізання ава�
рійних дерев та знайти виконав�
ця робіт. 

ММІІССТТОО  ООЧЧИИССТТЯЯТТЬЬ  ВВІІДД  ССУУХХООССТТООЮЮ  
ККИИЇЇВВЩЩИИННАА  ЗЗИИММУУ  ППРРООВВООДДЖЖААЛЛАА

27 лютого 2013 року під керівництвом заступника міського
голови Миколи Давиденка відбулося засідання комісії з обстежен�
ня аварійних, сухостійних та хворих дерев, які підлягають крону�
ванню та зрізанню.



1 стор.

Запрошуємонапроводизими
9 березня звільняємося від буденних справ і клопотів та ли�

немо до Вишневого на районне свято проводів зими!
З 8:00 до 11:00 на вул. Жовтневій на вас чекають святковий

ярмарок, виставка ужиткового мистецтва і пригощання тради�
ційними млинцями.

З 11:30 до 14:00 � виступи творчих колективів Києво�Свято�
шинського району.

З 12:30 до 13:00 � вітання голови райдержадміністрації
Володимира Пака та запрошених гостей.

З 14:30 до 16:00 � продовження святкового концерту, народ�
ні конкурси, розваги та гуляння.

Тож усі разом: "Зиму проводжаймо, весну зустрічаймо!"

Катерина Мелашенко,

директор Боярської ЗОШ 

І�ІІІ ст. №1:
" Ж і н о ч е
щастя � це
любов в
усіх її проя�
вах: до ма�
ми, до чо�
ловіка, до
дітей, до
роботи, до
світу. А ще
н е о д м і н �
ною скла�
довою щастя для мене є стан
душі, коли я в мирі з собою та
іншими людьми. Тішуся, коли

у моєму житті панують любов
та добро".

Маргарита Савицька,

директор Боярської ЗОШ 

І�ІІІ ст. №2:
"Напевне,
моя думка
п р о з в у �
чить не ду�
же оригі�
н а л ь н о ,
але я не
с х и л ь н а
виокрем�
л ю в а т и
якесь особливе жіноче щастя.
Людина може бути або нещас�

ливою, або щасливою. Осо�
бисто я щаслива, коли мене
оточують талановиті люди,
здатні творити щось нове і
прекрасне. А також дуже
важливою складовою люд�
ського щастя, на мою дум�

ку, є взаєморозуміння та вза�
ємна підтримка".

Стелла Михайлова,

директор Боярської ЗОШ

І�ІІІ ст. №3:
"Як на ме�
не, жінка
щ а с л и в а ,
коли відчу�
ває себе
реалізова�
ною не
тільки вдо�
ма як дру�
жина, ма�
туся чи господиня, а й на ро�
боті. Я радію та відчуваю себе
щасливою, коли мені вдається

реалізуватися в усіх аспектах.
Для мене жіноче щастя озна�
чає гармонію між реалізацією
в сім'ї та на роботі". 

Валентина Пекур, дирек�

тор Боярської ЗОШ І�ІІІ ст.

№4: "У кож�
ної людини
своє розу�
міння щас�
тя і жіночо�
го зокре�
ма. Моє
щастя, з
огляду на
в л а с н и й
ж и т т є в и й
досвід, залежить від того, чи
здорові та щасливі найдо�
рожчі для мене люди. А ще
важко уявити собі щастя без
можливості любити та бути
коханою. Усі люди різною мі�
рою егоїсти, тому я й досі
вчуся любити та поважати

тих, хто мене оточує. І дуже
радію, коли у відповідь за це
я також отримую повагу та
любов".

Світлана Сушко, дирек�

тор Боярського навчально�

виховного комплексу "Гім�

назія �

ЗОШ І ст.":
"Як люди�
на вірую�
ч а , м о ж у
с к а з а т и ,
щ о м о є
щастя � це
віра в Бо�
га, спілку�
в а н н я з
Ним, можливість служити Йо�
му, керуватися в своєму житті
Його заповідями. Відтак почу�
ваю себе щасливою в тому,
що можу приносити щастя
своїм рідним, дітям та людям,
які мене оточують".

П р о  ж і н о ч е  щ а с т я  г о в о р я т ь  б а г а т о  і  ч а с �

т о .  Р о з к р и т и  с е к р е т,  щ о  б і л ь ш і с т ь  ж і н о к  в к л а �

д а є  у  ц е  з м і с т о в н е  в и з н а ч е н н я ,  н а м а г а л а с я  р е �

д а к ц і я  г а з е т и  " Б о я р к а � і н ф о р м " .  Тому ми виріши�

ли напередодні 8 березня поцікавитися думкою жі�

нок � керівників загальноосвітніх шкіл міста: що

ж воно таке, оте жіноче щастя?

ЖЖ ІІ НН КК ИИ   ��   ПП РР ОО   ЖЖ ІІ НН ОО ЧЧ ЕЕ   ЩЩ АА СС ТТ ЯЯЖЖ ІІ НН КК ИИ   ��   ПП РР ОО   ЖЖ ІІ НН ОО ЧЧ ЕЕ   ЩЩ АА СС ТТ ЯЯ

Все найкраще у нашому
житті створюється саме ва�
шими руками, стараннями та
турботою. Саме жінка є дже�
релом нового життя, джере�
лом тепла, світла і натхнення! 

Біля Вас, дорогі наші жінки,
все навкруги здається яскра�
вим, неповторним, прекрас�
ним. 

Тому хочу побажати, щоб
вас завжди супроводжували
успіх та натхнення, розуміння
та повага колег та друзів, любов та відданість близьких. І
протягом всього життя нехай йдуть поряд з вами щастя,
радість та добро!

Секретар Боярської міської ради 
Дмитро Паливода

Ш А Н О В Н І  Ж І Н К И !



За сприяння відділу культури 3 березня
у районному Будинку культури, що у селі
Новосілки, відбувся Києво�Святошин�
ський районний конкурс "Живе слово
Кобзаря", присвячений пам'яті Т .Г .Шев�
ченка. У конкурсі взяли участь представ�
ники різних вікових категорій. Талановита
молодь продемонструвала сценічну май�
стерність декламування творів сучасних
українських авторів, обраних за власним
уподобанням, та композиції за творами
Т.Г. Шевченка. 

Наше місто представляли вихованці
Боярського будинку культури: Настя
Кальковська (9 років) � отримала 1 місце
у молодшій віковій категорії. Валерія Гоц
(13 років) � у старшій віковій категорії
здобула 2 місце.

ЙЙ
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Творчість Шевченка � багатогранна, як йо�
го талант. Доречно нагадати красномовну
статистику його творчості. Він був і глибоким
ліриком, і творцем епічних поем, і видатним
драматургом та різнобічно обдарованим
митцем. Літературна спадщина Шевченка
обіймає велику збірку поетичних творів
("Кобзар"), драму "Назар Стодоля" і 2 урив�
ки з інших п'єс; 9 повістей, щоденник та ав�
тобіографію, написані російською мовою,
записки історично�археологічного характе�
ру ("Археологічні нотатки"), 4 статті та понад
250 листів. З мистецької спадщини Шевчен�
ка збереглося 835 творів живопису і графіки,
що дійшли до нас в оригіналах і частково у
гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про
понад 270 втрачених і досі не знайдених
мистецьких творів. 

Поетична спадщина Тараса Григоровича
Шевченка вже давно переросла національні
межі й увійшла до скарбниці надбань світо�
вої літератури. Письменник Олесь Гончар
писав, що правда "Кобзаря", як правда Свя�
того Письма, для людства ніколи не поста�
ріє, не погасне. Шевченко відкрив світові
Україну, розкрив її душу, героїчні й трагічні
сторінки її історії, провістив неминучу свобо�
ду і "добрую славу, Славу України" в історич�
ній перспективі.

Перекладені багатьма мовами, твори Тараса
Шевченка зажили слави у всьому світі. Серед
англомовних перекладачів особливе місце нале�
жить Вірі Річ (Фейс Елізабет Джоан Річ, 1936�
2009). Без перебільшення, вона все своє життя
присвятила творчості українського генія, перек�
лавши повністю "Кобзар" Шевченка. Відданість
поету Віра Річ підтвердила і своїм заповітом � після
смерті поховати в Каневі, у Тарасовій землі. Цю мі�
сію вона доручила своєму молодому талановито�
му колезі, другу з України Дмитрові Дроздовсько�
му, співробітнику журналу "Всесвіт", де перекла�
дачка друкувалася.

Після тривалих юридичних погоджень Дмитро
виконав заповіт � привіз з Лондона капсулу з пра�
хом Віри Річ. Пригадую зворушливу до сліз подію
квітня 2011 року в Каневі, коли на давньому ко�
зацькому кладовищі біля Чернечої гори, за спри�
яння місцевої влади, здійснили заповіт видатної
британської перекладачки Віри Річ. У церемонії
поховання взяли участь також представники Ве�
ликої Британії, відомі українські літератори, колек�
тив редакції "Всесвіту". 

І дивиться на український світ з портрета
на пам'ятнику ще молода англійка у виши�
ванці Віра Річ, а поряд � слова з "Кобзаря"
двома мовами…

Дорогоцінні спогади про Тараса Шевченка
залишив художник Лев Жемчужников (1828�
1912). Він збирав український фольклор,
мандруючи селами України, познайомився з
Тарасом Григоровичем 1860 року. Продов�
жуючи традиції Шевченкової "Живописної
України" (1844) в 1861�1862 роках виконав
серію офортів під такою ж назвою та видав їх
альбомом. 

Після смерті Тараса Шевченка Жемчужни�
ков 1861 року писав: "Ми дорожили кожним
словом поета за його життя; тепер � це свя�
тий обов'язок кожного. Нехай кожен додасть
щось для його вінка". 

Коли через сорок днів після смерті поета
почалося повернення труни з Шевченком з
Петербурга в Україну, Жемчужников заноту�
вав: "Недовго чекав померлий поет здій�
снення свого заповіту. Його вийняли з моги�
ли багнистого столичного кладовища й уро�
чисто привезли в Україну. 

У Києві труну зустрів люд з промовами і
проповідями. Шанобливо доставили її на ви�
сокий берег Дніпра, на те саме місце, де по�
ет мріяв оселитися. Не чужим піском заси�
пали йому очі, а рідною землею, яку народ �
старе й мале, хлопці й дівчата носили шап�
ками, пеленами й пригорщами й насипали
над батьком Тарасом величезну могилу, яка
й нині розповідає тим, хто пливе Дніпром,
що тут спочиває прах улюбленого поета". На
завершення спогадів Жемчужников висло�
вив упевненість: "Я не маю сумніву, що неда�
лекий той час, коли у якому�небудь з україн�
ських міст поставлять пам'ятник Шевченко�
ві, цьому поету�страднику й людині, яка не
мала "зерна неправди за собою". 

Здавна стоїть пам'ятник � гранітне погруд�
дя на постаменті � Тарасу Шевченку і в Бояр�
ці. Щороку приходить вклонитися пам'яті
Поета численна громадськість. Покладають
квіти, читають вірші, висловлюють щирі сло�
ва пошани до національного провидця, лю�
бові до України. 

Ніна Харчук 

відповідальний секретар 

журналу "Всесвіт"

“СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ…”“СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ…”

1 стор.

��		����������  ������		��������������
������������������������  --  

5555  ����������!!

���� �"#$%&� '$(#)*+�,$
&"(.,�/� /�0��� ��1�,� "' (0$�+�2

�"3+�462. 
�6�#�&+�8 #�)9"�+�,, �"�+�8 3�0��",,

02;013�8 ;$#.,� " 9"9)(., 
��, �$06�"2 ��<$80���3), '$=�0�

*��$/� 8 $�#���#6#) ) �("%> ;�1�(.,�>
/��&$9�. 

�$?$ 960",$#+$ �9$3$,
<�(# ��/$+"'$#��$, 02;��
9� 029�+�, '$<�*06++1

&�(#64#��& - 
46 +6 �(" 36(+�#�, 

1,�&� +$9"0�� �$( ��/. 
�$ (,0$9+"8 +��"

,6�"�+�4#�$ +$?�&
&"(#�& �� 9��60� (�"8

*��@6("�+$0"'& 
" �"99$+"(#. ��1�4". 

�$=$%&� A$(#1, '9����'1, 
9��/�< 0"# *�$4" 

+$ ;0$/� ;�1�3$+! 

����,,��++,,��&&  ����11��((..,,��>>  &&""((..,,��>>  ��$$99��,,  
9966**))##$$##((..,,��88  ,,����**))((,,  

//����&&$$99$$  &&""((##$$

ЛЛ юю бб іі   жж іі нн кк ии !!
Прийміть найщиріші вітання 
зі святом весни � 8 березня.

Нехай кожен ваш день 
буде сонячним і радісним,
нехай довкола вас панують 

любов і гармонія,
на вашу честь розквітають квіти 

й звучить музика, 
а в оселях завжди панують

мир, злагода та добробут.
Будьте завжди усміхнені, сповнені 

надій та оптимізму.
Бажаю Вам щастя та удачі, міцного здоров'я,

здійснення всіх мрій і бажань.

З повагою і любов'ю,
народний депутат України 

Вячеслав Кутовий

Сердечно вітаю Вас із прекрасним
весняним святом � Міжнародним жіночим
днем!

Зичу вам щасливих усмішок, від яких ва�
ші обличчя розцвітають, немов квіти. 

Зичу вам квітів від коханих чоловіків, які
дарують вам відчуття спокою та родинного
затишку.

Зичу вам сімейного благополуччя, від
якого, зрештою, щасливі й ми, чоловіки.

Будьте завжди красивими, квітучими та ко�
ханими! 

З повагою та любов'ю, 

депутат Києво�Святошинської районної ради 

Володимир Добрівський

Д О Р О Г І  Ч А Р І В Н І

Б О Я Р Ч А Н О Ч К И !

Боярська міська організація інвалідів війни, Зброй�
них Сил та учасників бойових дій 

щиро вітає з 8 березня усіх жінок�інвалідів 
та вдів інвалідів. 

Бажаємо Вам щастя, успіхів та довголіття. 
З повагою, голова організації 

Володимир Нурищенко
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Того дня в гостинній залі єдиного
на території нашого району військо�
вого навчального закладу зібралися
ветерани Збройних Сил, Великої Віт�
чизняної, Афганської війни… Всі ті,
кого об'єднує така висока й почесна
місія: захисник Вітчизни… З профе�
сійним святом воїнів усіх часів приві�
тали численні шановні гості.

Зокрема, у своєму вітальному
слові заступник голови районної
ради та перший заступник голо�
ви районної організації Партії
регіонів Віктор Костина щиро
привітав присутніх зі святом:
"Ви � жива історія, тому ви маєте
жити довго�довго і наповнювати
наше сьогодення тими історич�
ними сторінками, які вам дове�
лося пережити. Здоров'я вам,
щастя і благополуччя". 

Заступник голови Києво�Свя�
тошинської районної державної
адміністрації Анатолій Іскорос�
тенський додав: "Завдячуючи
вам, ми маємо найцінніше: мир

на землі.
Тож нехай
здійсняться
всі ваші
мрії, а ми
будемо по
мірі сил до�
п о м а г а т и
вам, вико�
нуючи покладені на нас обов'яз�
ки. Зі святом вас".

До привітань долучився місь�
кий голова Боярки Тарас Добрів�
ський: "Цей день � частина вели�
кої історії Радянського Союзу,
частина вашого життя та кращих
років вашої юності. Тому я хочу,
щоб ми допомагали один одно�
му і тим людям, які потребують
цього. При цьому важливо, щоб і
молоде покоління відчувало бо�
дай часточку того святого відчут�
тя Батьківщини, яке вело по жит�
тю вас". 

Також усіх присутніх зі святом
привітали: начальник НОК КВЛ

ім. І. Богуна пол�
ковник Олек�
сандр Бондарен�
ко, голова Київ�
ської обласної
організації вете�
ранів війни Прав�
да Якуніна, голо�
ва Боярської ор�
ганізації інвалідів
війни та Зброй�
них Сил Володи�
мир Нурищенко,
голова Києво�
Святошинської
районної органі�
зації ветеранів

Афганістану, воїнів�інтернаціо�
налістів Лариса Козленко та інші. 

Найприємніша мить зустрічі �
нагородження. Одним за одним
піднімаються на сцену ветерани
війни Великої Вітчизняної та Аф�
ганської. Увесь зал вітає їх з на�
городженням: цінними подарун�
ками, грамотами, подяками... 

Приємним подарунком для за�
хисників Вітчизни став святко�
вий концерт, підготовлений бо�
ярськими митцями. Зокрема,
своїми піснями гостей пораду�
вали солістки Боярського будин�
ку культури Наталія Грінченко та
Валерія Гоц. А ансамбль "Тріо�

Ріо" у складі Тетяни Зубкової,
Оксани Нурищенко та Людмили
Яковенко не просто виконав де�
кілька пісень зі свого першого
альбому "Вранішня зірка", а й
перетворив пісню "Кава" на
справжнісіньку міні�виставу. Та й
ліцеїсти�богунівці не залишили�
ся осторонь. Ансамбль ліцеїстів
7�ї роти (командир � підполков�
ник Юрій Свінцицький) подару�
вав гостям пісню "Марш�бро�
сок" про крилату десантну роту.
А першокурсник Вася Хуторний
ще й підняв і без того святковий
настрій веселою й дотепною гу�
морескою…

У Боярській ЗОШ № 3 (дирек�
тор � Стелла Михайлова) на до�
рогих гостей вже чекав святко�
вий обід, підготовлений за спри�
яння Києво�Святошинської РДА
та районної організації Партії ре�
гіонів. І знову були вітальні сло�
ва, і знову єднали ветеранів спо�
гади. Не лише про бойові будні й
роки служби, а й про тих, кого
вже немає з нами…

Радислав КОКОДЗЕЙ, 

фото автора 

C��	C �D�� ��E��� ��� �	��
23 лютого в Навчально�

оздоровчому комплексі Київського
військового ліцею ім. І. Богуна
відбулися районні урочистості,
присвячені Дню захисника Вітчизни.

Почесними гостями
школи були Анатолій
Глушко � підполковник за�
пасу;  Микола Висовень �
сержант запасу, учасник
бойових дій;  Володимир
Трипольский � прапорщик
гвардії;  Володимир Ост�
ролуцький � молодший
сержант; Лариса  Козлен�
ко � голова організації,
учасник бойових дій в Че�
хословаччині.

За участь у художньому
конкурсі "Афганістан очи�
ма дітей" було нагородже�
но  Олесю Капітун та Камілу
Мусієву, за кращий влас�
ний вірш на афганську те�
матику � Катерину Байра�
ченко, за кращу творчу ро�
боту нагороди отримали
Ганна Стаднік та Валерія
Гоц, за найкраще виконан�
ня пісень �  Кароліна Сиро�
ветнік та  Марина Товсте�
нюк. Вечір пам'яті було
проведено з ініціативи вчи�
теля української мови  По�
ліни Ярошенко. 

У залі панувала тиша,
учні з нетерпінням чекали
зустрічі з ветеранами.
Оваціями, затамувавши
подих, діти зустріли тих,

на чию долю випало
справжнє випробування:
побувати на війні... Запа�
ливши свічку пам'яті, хви�
линою мовчання вшанува�
ли тих, хто навіки зали�
шився молодим на чужій
землі.

Старшокласники з ін�
тересом слухали спогади,
цікаві розповіді, поради.
Вдячні учні подарували на
згадку ветеранам віночок
пісень та ніжні квіти. 

"Уроки для дітей за
участю ветеранів Афганіс�
тану важливі, бо вони
вчать мужності, витрива�
лості, демонструють зраз�
ки вірності присязі, вір�
ності друзям. Діти мають
знати історію своєї держа�
ви. І не тільки славні й ге�
роїчні події, але й такі гіркі
сторінки, як участь україн�
ців у кривавій війні у дале�
кій середньоазіатській
країні � Афганістан. Без
сумніву, важливо шанува�
ти всіх, хто пройшов через
війну, і для кого вона, мож�
ливо, триває й досі", � вва�
жає директор ЗОШ №1
Катерина Мелашенко.

Ганна Стаднік

АФГАНСЬКА ВІЙНА СЕРЦЯМИ ДІТЕЙ

З у с т р і ч і

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій

на території інших держав і 24�ї річниці виведення ра�

дянських військ з Афганістану, у Боярській ЗОШ №1

була проведена зустріч учнів з Києво�Святошинською

районною організацією ветеранів Афганістану, воїнів�

інтернаціоналістів УСВА. 

У рамках державної
програми губернатора
Київської області Ана�
толія Присяжнюка жи�
телю Боярки, ветерану
Великої Вітчизняної
війни, учаснику бойо�
вих дій, інваліду І групи
Павлу Вансовському
вручили ключі від авто�
мобіля. З найкращими
побажаннями зверну�
лися голова Києво�
Святошинської рай�
держадміністрації Во�
лодимир Пак, заступ�
ник голови РДА Анато�
лій Іскоростенський,
заступник голови рай�
ради, перший заступ�
ник голови Києво�Свя�
тошинської районної
організації Партії регіо�

нів Віктор Костина та
голова районної орга�
нізації Партії регіонів
Микола Шкаврон. 

Шляхами війни Пав�
ло Іванович дійшов
зв'язківцем аж до Бер�
ліна, потім після закін�
чення війни служив у
прикордонних військах
під Брестом. Протягом
47 років працював на
заводі "Арсенал", де й
став на чергу на отри�
мання автомобіля. Та,
переїхавши жити до
Боярки, мав на чергу
ставати повторно. 

За подвиги Павло
Вансовський нагород�
жений двома орденами
Великої Вітчизняної ві�
ни, орденом "За муж�

ність", медалями "За
відвагу", "За взяття
Берліна", "За перемо�
гу". Нещодавно від
Президента України

Віктора Януковича Пав�
лу Івановичу вручено
іменну шаблю. 

Євген Пікуль, 

фото автора

АВТОМОБІЛЬ � ВЕТЕРАНУ ВІЙНИ

Законом передбачається, що
учасникам бойових дій Великої
Вітчизняної війни 1941�1945
років, а також інвалідам війни
ІІ�ІІІ груп з числа учасників бо�

йових дій у період Великої Віт�
чизняної війни 1941�1945 років,
яким виповнилося 85 років і
більше надаються пільги, пе�
редбачені для інвалідів війни І
групи.

Зокрема, учасники бойових
дій у період Великої Вітчизняної
війни 1941�1945 років, яким ви�
повнилося 85 років і більше на�
бувають права на:

�100% знижку на оплату за ко�
ристування житлом (квартальна
плата) в межах норм передба�
чених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі
житла на кожну особу, яка пос�
тійно проживає у житловому
приміщенні (будинку) і має пра�
во на знижку на плату та додат�
ково 10,5 кв. метрів на сім'ю);

� 100% знижку на оплату за
користування комунальними

послугами в межах норм (га�
зом, електроенергією та інши�
ми послугами) та скрапленим
балонним газом для побутових
потреб в межах середніх норм
споживання;

�100% знижкуна оплату пали�
ва, в тому числі рідкого, в ме�
жах норм встановлених для
продажу населенню для осіб які
проживають у будинках, що не
мають центрального опалення;

� щорічну виплату до 5 травня
разової грошової допомоги у
розмірах, які визначаються Ка�
бінетом Міністрів України та ін�
ші пільги, передбачені законо�
давством.

Також звертаємо Вашу увагу,
що пільги переоформлені без
особистого звернення ветера�
нів війни.

З метою посилення
соціального захисту
учасників бойових дій
та інвалідів війни ІІ�ІІІ
груп періоду Великої
Вітчизняної війни 1941�
1945 років, яким випов�
нилося 85 років, 18 сер�
пня 2012 року за
№5279�VІ ухвалено За�
кон України "Про вне�
сення змін до Закону
України "Про статус ве�
теранів війни, гарантії
їх соціального захисту".
Закон набрав чинності з
1 січня2013 року.
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06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00,

12:00, 13:00
Новини

06:10, 07:05, 23:15,
01:10 Спорт

06:15, 07:10, 08:05,
12:15, 15:35,
16:10, 22:45,
23:20 Погода

06:20 Рецепти
здоров'я

06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з

доставкою
додому

06:50, 07:40 Ера
бізнесу

07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
09:00 Підсумки тижня
09:30 Без цензури
09:55 Книга.ua
10:15 Т/с "Маруся.

Повернення"
11:50 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
13:10 Х/ф "Завтра

буде пізно"
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із

сурдоперекладо
м)

15:15 Euronews
15:25 Наука
15:30 Діловий світ.

Агросектор
15:40 Ток�шоу "Легко

бути жінкою"
16:15 Т/с "Діти білої

богині"
17:10 Х/ф "Вічний

поклик" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладо
м)

18:30 Агро�News
18:45 Діловий світ
19:00 "Шевченківський

вечір" до 199�
річчя Великого
Кобзаря

20:45 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 О. Малінін.

Романси
22:50 Трійка, Кено,

Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:20 Від першої

особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30,
23:45 ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10
"Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард"
(1)

10:10 Х/ф "У джазі
тільки дівчата"
(1)

12:50 Х/ф "Діамантова
рука" (1)

14:50 "Не бреши мені �
3"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм
Горбуновим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2"
(2)

20:15 Т/с "Свати�6" (1)
22:30 "Гроші"
00:00 "ТСН. Особливе"

05:20 Х/ф "Мами" (1)
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00,
12:40, 18:00
Новини

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"

09:10 Х/ф "Службовий
роман" (1)

12:55 Д/с "Слідство
вели... з
Леонідом
Каневським"

13:50 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:45 "Чекай на мене"
17:30, 18:50 Т/с

"Свати � 2" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Грім" 
22:25 Т/с "У зоні

ризику" 
00:20 Х/ф "Гроші

вирішують усі"
(2)

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с

"Даша�
дослідниця" (1)

07:55 Мультик з
Лунтіком

09:00 Т/с "Кремлівські
курсанти" (1)

10:00 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

11:00 Т/с "Та, що
говорить з
привидами" (1)

12:00 Т/с "Еллі МакБіл"
(1)

13:00 У ТЕТа тато
13:40 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

14:45, 20:35 Даєш

молодь
15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с "Чемпіонки"

(1)
17:25 10 кроків до

кохання
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня. Нова

колекція
19:55 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
21:00 Віталька � 2
22:00 Велика різниця
22:25 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
23:00 Дурнєв+1
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с "Притулок"

(2)

06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Факти тижня з О.

Соколовою
(повтор)

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25, 01:25

Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм

10:10, 16:40 Т/с "Брат
за брата"

12:25, 13:00 Анекдоти
по�українськи

12:45 Факти. День
13:05 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:15 Т/с "Пристрасті
за Чапаєм"

18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Пристрасті

за Чапаєм"
22:15 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

23:25 Свобода слова з
А. Куликовим

05:30 "Чужі помилки.
Квітка смерті"

06:15 "Все буде
добре"

08:00 "Неймовірна
правда про
зірок"

09:40 Х/ф "Зіта і Гіта"
(1)

12:50 "МайстерШеф �
2"

16:00 "Все буде
добре"

18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про
зірок"

19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"

20:55 Т/с "Рівняння
любові" (1)

22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні

� 3"
23:20 "Битва

екстрасенсів"
00:25 "Доктор Хаус" (1)

06:00 Т/c "Як сказав
Джим" (1)

06:05 Очевидець.
Найшокуюче

06:35, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом

06:45, 19:20 Піранії
07:30, 08:30, 19:00,

00:10 Репортер
07:35, 08:35, 18:55

Погода
09:00 Х/ф "Білявка в

законі 2" (1)
11:00, 18:00, 21:00 Т/c

"Вороніни" (1)
13:20, 14:30 Kіds' Tіme
13:25 М/c "Котпес" (1)
14:40, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/c "Друзі" (1)
16:00 Т/c "Кадетство"

(1)
16:50 Т/c "Світлофор"

(1)
19:40 Спортрепортер
20:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої �
2" (1)

22:00 Ревізор � 2

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:50 Х/ф "М + Ж" (1)
11:15 Х/ф "Готель для

собак" (1)
13:10 "Пороблено в

Україні"
14:25 "Звана вечеря"
15:25 "КВК"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг

монстри"
20:00 "Лямур Тужур"
21:00 "Розсміши

коміка"
22:00 Х/ф "Між небом

та землею" (2)
23:45 Х/ф "Хлопчик у

дівчинці" (2)
01:20 Х/ф "Вікі

Крістіна
Барселона" (2)

06:10 "Легенди
карного розшуку"

06:40 Х/ф "Полонений"
08:05 "Агенти впливу"
09:00 "Православні

святі"

10:45 Т/с "Зграя"
14:55 Т/с "Сліпий�3"
18:30 "Випадковий

свідок"
19:00, 23:45 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с

"Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

00:15 Х/ф "Скарби Да
Вінчі" (2)

"
06:00 Т/c "Дорожній

патруль" (1)
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:10, 17:20 Т/c

"Слід" (1)
10:00, 20:00 Т/c

"Лягавий" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять.
Святитель Лука:
диво молитви"

15:35 Щиросерде
зізнання

16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21:50 Х/ф "Медальйон"

(2)
23:45 Х/ф

"Куленепробивни
й чернець" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 "Доброго ранку,
Україно"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00,

12:00, 13:00,
15:00, 18:20
Новини

06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05,

09:00, 11:45,
13:10, 15:35,
15:55, 22:50,
23:20 Погода

06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
06:50, 07:40 Ера бізнесу
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
09:05 Підсумки дня
09:30 Шеф�кухар країни
10:20 Т/с "Маруся.

Повернення"
11:55 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:15 Крок до зірок
13:15 Хай щастить
13:35 Х/ф "Армія

"Трясогузки"
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:30 Діловий світ.

Агросектор
15:40 Ток�шоу "Легко

бути жінкою"
16:00 Т/с "Діти білої

богині"
16:55 Х/ф "Вічний

поклик" 18с.
18:35 Світ спорту
18:45 Діловий світ
19:00 Крок до зірок
20:35 Про головне
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 221. Екстрений

виклик
22:20 Концертна

програма
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:25 Х/ф "Чоловіча

робота�2"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 23:45 ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10
"Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард"
(1)

10:00 Т/с "Величне
століття.
Роксолана � 2" (1)

11:50, 12:50 Т/с
"Доярка з
Хацапетовки � 2.
Виклик долі" (1)

13:50, 14:50 "Не бреши
мені � 3"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм
Горбуновим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2" (1)

19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с "Свати�

6" (1)
22:30 "Українські

сенсації"
00:00 "ТСН. Особливе"

05:30 Т/с "Грім"
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00,
12:00, 18:00
Новини

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з

"ІНТЕРом"
09:10 Т/с "Таємниці

слідства � 8" (1)
12:10 Д/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:45 Т/с "Анюта"
17:40, 18:55 Т/с "Свати�

3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Грім"
22:25 Т/с "У зоні

ризику"
00:20 Х/ф "Той, що

виганяє диявола"
(3)

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з

Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що

говорить з
привидами" (1)

12:00 Т/с "Еллі МакБіл"
(1)

13:00 Богиня. Нова
колекція

13:40 Т/с "Моя
прекрасна няня"
(1)

14:45 Даєш молодь
15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с "Чемпіонки"

(1)
17:25 10 кроків до

кохання
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня. Нова

колекція
19:55 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
20:35 Даєш молодь

21:00 Віталька � 2
22:00 Велика різниця
22:25 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
23:00 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с "Притулок" (2)

06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25

Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм

10:10, 16:40 Т/с "Брат
за брата"

12:25 Анекдоти по�
українськи

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:20 Т/с "Пристрасті за
Чапаєм"

18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Нічні

ластівки" 
22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

00:30 Провокатор

06:00 "Чужі помилки.
Подвійна гра"

06:40, 16:00 "Все буде
добре"

08:40 "Неймовірна
правда про зірок"

10:05 Х/ф "Жіночий
день" (1)

12:10 "МайстерШеф �
2"

18:00, 22:00 "Вікна�

Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про зірок"
19:50 "Слідство ведуть

екстрасенси"
20:55 Т/с "Рівняння

любові" (1)
22:25 "Кохана, ми

вбиваємо дітей"
00:20 Т/с "Доктор Хаус"

(1) 

06:00 Т/c "Як сказав
Джим" (1)

06:05 Очевидець.
Найшокуюче

06:35, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом

06:45, 19:20 Піранії
07:30, 08:30, 19:00,

00:10 Репортер
07:35, 08:35, 18:55

Погода
09:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої�
2" (1)

10:00, 16:00 Т/c
"Кадетство" (1)

11:00, 18:00, 21:00
Т/c "Вороніни"
(1)

13:20, 14:30 Kіds'
Tіme

13:25 М/c "Котпес"
(1)

14:40 Teen Tіme
14:50 Т/c "Друзі" (1)
15:50 Teen Tіme
16:50, 22:00 Т/c

"Світлофор" (1)
19:40 Спортрепортер
20:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої�
2" (1)

23:10 Т/c "Щасливі
разом" (1)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00, 22:00 "Три

сестри"
10:00, 23:30 Х/ф

"Бум" (1)
12:10 "Добрий вечір,

тварини"
13:10, 17:00 "Дім на

заздрість усім"
14:10, 19:00 "Шопінг

монстри"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Орел і Решка"
18:00 "Звана вечеря"
20:00 "Розсміши

коміка"
21:00 "Велика

різниця"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
01:30 "Нічне життя"

06:10 Х/ф "Бережіть
жінок" (1)

08:30 Ранковий
"Свідок"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "Медичні
таємниці"

10:25 Т/с "Детективи
Т. Устинової.
"Подруга
особливого
призначення"
(1)

12:05 Т/с
"Бандитський
Петербург � 7"

14:50 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с

"Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Подорож

до центру
Землі" (2)

05:00 Срібний
апельсин

06:00 Т/c "Дорожній
патруль" (1)

07:00, 17:00, 19:00
Події

07:20 Ранок з
Україною

09:20, 13:10, 17:20 Т/c
"Слід" (1)

10:00, 20:00 Т/c
"Лягавий" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Дурне
виховання"

15:35 Щиросерде
зізнання

16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Ток�шоу

"Говорить
Україна"

21:50 Т/c "Подружжя"
(1)

23:50 Т/c "Грімм" (2)
00:45 Х/ф

"Медальйон" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1669 � в Італії розпочалося чотиримісячне
виверження вулкана Етна. За різними
даними, загинуло від 20 до 100 тисяч осіб,
було знищено 50 містечок
НАРОДИЛИСЯ:

1816 � Олександр Афанасьєв�Чужбинський,
письменник, історик, етнограф
1818 � Маріус Петіпа, російський балетмейстер і
педагог

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1633 � польський король Владислав IV
затвердив Петра Могилу митрополитом
Київським і Галицьким

НАРОДИВСЯ: 

1925 � Гаррі Гаррісон, американський
письменник�фантаст
1946 � Лайза Мінеллі, американська
кіноакторка й співачка

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 11112222
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06:00 "Доброго ранку,
Україно"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00,

12:00, 13:00,
15:00, 18:20
Новини

06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05,

09:00, 11:45,
12:15, 13:10,
15:35, 15:55,
22:55, 23:20
Погода

06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
06:50, 07:40 Ера бізнесу
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
09:05 Підсумки дня
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Т/с "Маруся.

Повернення"
11:55 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:25 Українська пісня
13:15 Х/ф "Овід"
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:30 Діловий світ.

Агросектор
15:40 Ток�шоу "Легко

бути жінкою"
16:05 Т/с "Діти білої

богині" .
17:00 Х/ф "Вічний

поклик" 
18:40 Світ спорту
18:50 Діловий світ
19:05 Театральні сезони
20:00 Про головне
20:20 Сміхоспортодром
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ

21:35 221. Екстрений
виклик

22:20 Концертна
програма

22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:25 Х/ф "Ланцюг"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10
"Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард" (1)
10:00 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2" (1)

11:50, 12:50 Т/с "Доярка
з Хацапетовки � 2.
Виклик долі" (1)

13:50, 14:50 "Не бреши
мені � 3"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм
Горбуновим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2" (1)

20:15, 21:20 Т/с "Свати�
6" (1)

22:25 "Ілюзія безпеки.
Ядерна риба"

00:00 "ТСН. Особливе"

05:30 Т/с "Грім"
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00,
12:00, 18:00
"Новини"

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"

09:10 Т/с "Таємниці
слідства � 8" (1)

12:10 Д/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:45, 19:00 Т/с "Свати�

3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Грім"
22:25 Т/с "У зоні ризику"
00:20 Х/ф "Той, що

виганяє диявола �
2" (3)

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с

"Даша�
дослідниця" (1)

07:55 Мультик з
Лунтіком

09:00 Т/с "Кремлівські
курсанти" (1)

10:00 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

11:00 Т/с "Та, що
говорить з
привидами" (1)

12:00 Т/с "Еллі МакБіл"
(1)

13:00 Богиня. Нова
колекція

13:40 Т/с "Моя
прекрасна няня"
(1)

14:45, 20:35 Даєш
молодь

15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с "Чемпіонки"

(1)
17:25 10 кроків до

кохання
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня. Нова

колекція
19:55, 22:25 Т/с

"Вісімдесяті" (2)
21:00 Віталька � 2
22:00 Велика різниця
23:00 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
05:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25

Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм

10:10, 16:40 Т/с "Брат
за брата"

12:25, 13:00 Анекдоти
по�українськи

12:45 Факти. День
13:10, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:20, 20:10 Т/с "Нічні
ластівки"

18:45 Факти. Вечір
00:30 Кримінальний

облом

05:45 "Чужі  помилки.
Кривавий борг"

06:30, 16:00 "Все буде
добре"

08:20 "Неймовірна
правда про зірок"

09:50 "Зіркове життя.
Зіркові  товстуни"

10:55 "Кохана, ми
вбиваємо дітей"

12:45 "МайстерШеф �
2"

18:00, 22:00 "Вікна�
Новини"

18:20 "Неймовірна
правда про зірок"

19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"

20:55 Т/с "Рівняння
любові"  (1)

22:25 "Хата на тата"
00:55 Т/с "Доктор

Хаус" (1)

06:00 Т/c "Як сказав
Джим" (1)

06:05 Очевидець.
Найшокуюче

06:35, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом

06:45, 19:20 Піранії
07:30, 08:30, 19:00

Репортер
07:35, 08:35, 18:55

Погода
09:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої�2"
(1)

10:00 Т/c "Кадетство"
(1)

11:00 Т/c "Вороніни" (1)
13:20, 14:30 Kіds' Tіme
13:25 М/c "Котпес" (1)
14:40, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/c "Друзі" (1)
16:00 Т/c "Кадетство"

(1)
16:50 Т/c "Світлофор"

(1)
18:00 Т/c "Вороніни" (1)
19:40 Спортрепортер
20:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої�2"
(1)

21:00 Т/c "Вороніни" (1)
22:00 Т/c "Світлофор"

(1)
23:10 Т/c "Щасливі

разом" (1)
00:10 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:20 "Три сестри"
10:20 Х/ф "Крутий тато"

(1)
12:10 "Добрий вечір,

тварини"
13:10 "Дім на заздрість

усім"
14:10 "Шопінг монстри"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Орел і Решка"

17:00 "Дім на заздрість
усім"

18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця "
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Х/ф "Крутий тато"

(1)
01:10 "Нічне життя"

06:15 Х/ф "Приморський
бульвар" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні

справи"
10:00 "Медичні

таємниці"
10:25 Т/с "Детективи Т.

Устинової.
"Подруга
особливого
призначення" (1)

12:20 Т/с "Бандитський
Петербург � 8"

14:25 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Вегас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Темний

легіон" (3)

06:00 Т/c  "Дорожній
патруль"  (1)

07:00,  17:00,  19:00
Поді ї

07:20 Ранок  з
Україною

09:20,  13:10,  17:20
Т/c  "Слід"  (1)

10:00 Т/c  "Лягавий"
(1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять.  Р ідна
домівка"

14:40 Т/c  "Подружжя"
(1)

15:40 Щиросерде
зізнання

16:00 Критична точка
18:00 Т/c  "Нерівний

шлюб"  (1)
19:20 Ток�шоу

"Говорить
Україна"

20:00 Т/c  "Лягавий"
(1)

21:50 Т/c  "Подружжя"
(1)

23:50 Т/c  "Гр імм"  (2)
00:45 Х/ф "Олена

Троянська"  (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

На екрані
стара як світ іс�
торія про двох
сестер�близню�
чок, розлучених
в ранньому ди�
тинстві. Гіта,
викрадена ци�
ганами, стала
бродячої тан�
цівницею. Зіта,
вихована бага�
тим дядечком, �
багатою спад�
коємицею. Але
потім, прой�
шовши через масу забавних пригод і
непорозумінь, вони зустрілися, щоб до
фіналу кожна знайшла довгоочікуване
щастя і любов.

“Зіта і Гіта” 
Понеділок, 11 березня, СТБ, 9:40

Відома

манекенниця і

фотомодель Ніна, �

любляча мати і вірна

дружина �

захоплена своєю

професією. Її життя

круто міняється

після зникнення

чоловіка

Олександра.

Щасливе життя і

кар'єра втрачені

назавжди. Зустріч з

Михайлом знову

зароджує в Ніні

надію на щастя і

любов. Все йде

добре, поки раптом з небуття не з'являється

Олександр. Тягар минулого знову змінює її життя.

“Ніна. Розплата за кохання”
п'ятниця, 15 березня, СТБ, 9:30

Нарешті удача

посміхнулася молодому

талановитому лікарю

Олексію. Його �

звичайного провінційного

лікаря � запросили

працювати до столиці. Він

повинен лікувати

спортсменів відомої

хокейної команди. Кохана

Олексія � красуня Світлана

� дуже хотіла поїхати

разом з ним до столиці,

але, на жаль, її план

зірвався. Лікар поїхав

один, а Світлана навіть не

прийшла його провести. Через 6 років молоді люди

зустрілися, і між ними знову спалахнуло почуття...

“Повернення  блудного  тата”  
Неділя, 17 березня, СТБ, 21:55

Продавщиця нижньої
білизни у відставці
Стефані Плам знайшла
нову роботу. Відтепер
вона полює на чоловіків,
за яких призначена
солідна нагорода. Її
головна зброя � жіноча
інтуїція і модні туфлі на
високих підборах. Але
навіть вони безсилі
перед головною метою �
чоловіком її мрії. Він
красивий, дотепний і
смертельно
небезпечний. І при
цьому він її колишній.

“Дуже небезпечна штучка” 
субота, 16 березня, 1+1, 22:20

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Провінційна дівчина

Андреа, яка мріє стати

журналісткою, по

закінченні університету

отримує посаду помічниці

всесильної Міранди

Прістлі, деспотичного

редактора одного з

найбільших нью�

йоркських журналів мод.

Андреа завжди мріяла про

таку роботу, не знаючи, з

яким нервовим

напруженням це буде

пов'язано…

“Диявол носить Прада” 
субота, 16 березня, ТЕТ, 16:50

Історія створення в передво�
єнні роки радянським конс�
труктором М. І. Кошкіним танка
"Т�34". Зима 1940 року. До по�
чатку Великої Вітчизняної війни
16 місяців. Країна гостро пот�
ребувала сучасного і надійного
озброєння. На одному з вій�
ськових заводів начальником
конструкторського бюро приз�
начають молодого конструкто�
ра Михайла Кошкіна. Прийняв�
ши КБ, він усіх зацікавив своїм
новим проектом танка Т�34.
Були створені дві демонстра�
ційні машини, але із заявки на
показ в Кремлі їх чомусь вик�
реслюють. Щоб довести дос�
коналість своєї моделі, Кошкін

приймає рішення йти до Москви своїм ходом.

“Головний конструктор” 
Четвер, 14 березня, Перший Національний,

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1669 � підписано Глухівські статті �
договір про права українського
козацтва, укладений між Москвою і
козацькою старшиною

НАРОДИЛИСЯ: 

1733 � Джозеф Прістлі, англійський
хімік; відкрив кисень
1913 � Сергій Михалков, дитячий
письменник, автор текстів державних
гімнів СРСР і Росії
1960 � Юрій Андрухович український
письменник
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06:00 "Доброго ранку,
Україно"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00,

12:00, 13:00, 15:35,
18:20 Новини

06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05,

09:00, 11:45, 13:10,
14:00, 22:45, 23:20
Погода

06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
06:50, 07:40 Ера бізнесу
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
09:05 Підсумки дня
09:30 Світло
09:55 Аудієнція. Країни

від А до Я
10:15 Т/с "Маруся.

Повернення"
11:55 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:20 Здоров'я
13:15 Театральні сезони
14:10 Біатлон. Кубок

світу. Спринт
(жінки)

15:45 Діловий світ.
Агросектор

15:50 Ток�шоу "Легко
бути жінкою"

16:15 Т/с "Діти білої
богині"

17:10 Х/ф "Головний
конструктор" 

Новини (із
сурдоперекладом)

18:40 Світ спорту
18:50 Діловий світ
19:05 Про головне
19:25 "10+10".

Український ретро�
хіт

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:20 Досвід
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:25 Х/ф "Ланцюг"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

06:05, 07:00, 09:00,
08:00, 19:30, 23:45
ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10
"Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард" (1)
10:00 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2" (1)

11:50, 12:50 Т/с "Доярка
з Хацапетовки � 2.
Виклик долі" (1)

13:50, 14:50 "Не бреши
мені � 3"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм
Горбуновим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2" (1)

20:15, 21:20 Т/с "Свати�
6" (1)

22:30 "Моя хата скраю"
00:00 "ТСН. Особливе"

05:30 Т/с "Грім"
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"

09:10 Т/с "Таємниці
слідства � 8" (1)

12:10 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом
Каневським"

13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:45, 18:55 Т/с "Свати�

3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Грім" 
22:25 Т/с "У зоні ризику"
00:20 Х/ф "Убивство в

Білому домі" (2)

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що

говорить з
привидами" (1)

12:00 Т/с "Еллі МакБіл"
(1)

13:00 Богиня. Нова
колекція

13:40 Т/с "Моя
прекрасна няня"
(1)

14:45 Даєш молодь
15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с "Чемпіонки" (1)
17:25 10 кроків до

кохання
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня. Нова

колекція
19:55, 22:25 Т/с

"Вісімдесяті" (2)
20:35 Даєш молодь

Спецвипуск
21:00 Віталька � 2

22:00 Велика різниця
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К.
Стогнієм

10:10 Т/с "Брат за брата"
12:25, 13:00 Анекдоти

по�українськи
12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:25 Т/с "Нічні ластівки"
16:40 Т/с "Брат за брата"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Нічні ластівки"
00:30 Несекретні файли

05:45 "Чужі помилки.
Сповідь смертниці"

06:30, 16:00 "Все буде
добре"

08:15 "Неймовірна
правда про зірок"

09:50 "Зіркове життя.
Зіркові татусі � 2"

10:45 Х/ф "Мільйонер"
(1)

12:55 "МайстерШеф � 2"
18:00, 22:00 "Вікна�

Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про зірок"
19:55 "Слідство ведуть

екстрасенси"

20:55 Т/с "Рівняння
любові" (1)

22:25 "Кулінарна
династія"

00:20 Т/с "Доктор Хаус"
(1)

06:00 Т/c "Як сказав
Джим" (1)

06:05 Очевидець.
Найшокуюче

06:35, 07:10, 07:40, 08:45
Підйом

06:45, 19:20 Піранії
07:30, 08:30, 19:00, 00:10

Репортер
07:35, 08:35, 18:55

Погода
09:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої�2"
(1)

10:00 Т/c "Кадетство" (1)
11:00, 18:00, 21:00 Т/c

"Вороніни" (1)
13:20, 14:30 Kіds' Tіme
13:25 М/c "Котпес" (1)
14:40, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/c "Друзі" (1)
16:00 Т/c "Кадетство" (1)
16:50, 22:00 Т/c

"Світлофор" (1)
19:40 Спортрепортер
20:00 Т/c "Щоденник

лікаря Зайцевої�2"
(1)

23:10 Т/c "Щасливі
разом" (1)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:20 "Три сестри"
10:20 Х/ф "По той бік

ліжка"
12:10 "Добрий вечір,

тварини"
13:10, 17:00 "Дім на

заздрість усім"

14:10, 19:00 "Шопінг
монстри"

15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Орел і Решка"
18:00 "Звана вечеря"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши

коміка"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Х/ф "По той бік

ліжка"
01:10 "Нічне життя"

05:45 "Легенди
карного розшуку"

06:45 Х/ф "Принцеса
на бобах" (1)

08:30 Ранковий
"Свідок"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "Медичні
таємниці"

10:25 Т/с "Детективи Т.
Устинової.
"Подруга
особливого
призначення" (1)

12:20 Т/с
"Бандитський
Петербург � 8"

14:20 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

21:45 Т/с
"Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Жуки" (3)

06:00 Т/c "Дорожній
патруль � 2" (1)

07:00, 17:00, 19:00
Події

07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:10, 17:20 Т/c

"Слід" (1)
10:00, 20:00 Т/c

"Лягавий" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять.
Ревнивець"

14:40 Т/c "Подружжя"
(1)

15:40 Щиросерде
зізнання

16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Ток�шоу

"Говорить
Україна"

21:50 Т/c "Подружжя"
(1)

23:50 Т/c "Грімм" (2)
00:45 Х/ф "Олена

Троянська" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УТ 1

06:00 "Доброго ранку,
Україно"

06:00 Ранкова
молитва

06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 15:25
Новини

06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05,

09:00, 11:45,
15:40, 22:50,
23:15 Погода

06:20 Рецепти
здоров'я

06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з

доставкою
додому

06:50, 07:40 Ера
бізнесу

07:15 Огляд преси
07:20 Країна on lіne
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "О. Калягін.

Я відкрив самого
себе"

09:05 Підсумки дня
09:20 . Д/ф

"Одкровення
академіка
Вернадського"

09:45 Контрольна
робота

10:15 Т/с "Маруся.
Повернення"

11:55 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:15 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
13:00 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"
13:55 Біатлон. Кубок

світу. Спринт
(чоловіки)

15:35 Діловий світ.
Агросектор

15:45 Околиця
16:10 Т/с "Діти білої

богині"
17:10 Х/ф "Головний

конструктор" 
18:20 Діловий світ
18:35 Світ спорту
18:45 Про головне
19:05 Концертна

програма "Тобі,
єдиній"

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Ювілейний

концерт П.
Зіброва

22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

23:00 Підсумки
23:20 Х/ф "Ланцюг"
00:10 Ювілейний

концерт гурту
"Цветы"

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10
"Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард"
(1)

10:00 Т/с "Величне
століття.
Роксолана � 2"
(1)

11:50, 12:50 Т/с
"Доярка з
Хацапетовки � 2.
Виклик долі" (1)

13:50, 14:50 "Не
бреши мені � 3"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм
Горбуновим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття.

Роксолана � 2"
(1)

20:15 "Вечірній
квартал"

22:05 Х/ф "Правдива
брехня" (2)

01:00 Х/ф "Зламана
стріла" (2)

05:30 Т/с "Грім" 
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00,
12:00, 18:00
Новини

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"

09:10 Т/с "Таємниці
слідства � 8" (1) 

12:10 Д/с "Слідство
вели... з
Леонідом
Каневським"

13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:45, 19:00 Т/с

"Свати�3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:30 Х/ф "Синоптик"

(1)

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с

"Даша�
дослідниця" (1)

07:55 Мультик з
Лунтіком

09:00 Т/с "Кремлівські
курсанти" (1)

10:00 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

11:00 Т/с "Та, що
говорить з
привидами" (1)

12:00 Т/с "Еллі
МакБіл" (1)

13:00 Богиня. Нова
колекція

13:40 Т/с "Моя
прекрасна няня"
(1)

14:45, 19:30 Даєш
молодь

15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с "Чемпіонки"

(1)
17:25 10 кроків до

кохання
18:30 Одна за всіх
20:35 Віталька
21:35 Що якщо?
22:00 Велика різниця
23:00 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с "Притулок"

(2)

05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25

Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм

10:10, 16:40 Т/с "Брат
за брата"

12:25, 13:00 Анекдоти
по�українськи

12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:25, 20:10 Т/с "Нічні
ластівки"

18:45 Факти. Вечір
00:30 Екстрений

виклик

05:10 "Чужі помилки.
Брат"

05:55 Х/ф "Мужики"
(1)

07:35 Х/ф "Кохання під
наглядом"

09:30 Х/ф "Ніна.
Розплата за
кохання"

17:50, 22:00 "Вікна�
Новини"

18:00 Х/ф "Операція
"И" та інші
пригоди Шурика"
(1)

20:00, 22:25 "Холостяк
� 3"

00:40 "Як вийти заміж
з Анфісою
Чеховою"

06:00 Служба розшуку
дітей

06:05 Очевидець.
Найшокуюче

06:35, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом

06:45, 19:20 Піранії
07:30, 08:30, 19:00,

00:10 Репортер
07:35, 08:35 Погода
09:00, 20:00 Т/c

"Щоденник
лікаря Зайцевої�
2" (1)

10:00, 16:00 Т/c
"Кадетство" (1)

11:00, 18:00, 21:00 Т/c
"Вороніни" (1)

13:20, 14:30 Kіds' Tіme
13:25 М/c "Кітпес" (1)
14:40, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/c "Друзі" (1)
16:50, 22:00 Т/c

"Світлофор" (1)
18:55 Погода
19:40 Спортрепортер
23:10 Т/c "Щасливі

разом" (1)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00 "Три сестри"
10:00 Х/ф "Пробач, я

хочу одружитися
з тобою"

12:10 "Добрий вечір,
тварини"

13:10, 17:00 "Дім на
заздрість усім"

14:10 "Шопінг
монстри"

15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Орел і Решка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "КВК"
21:35 "Розсміши

коміка"
22:30 "Пороблено в

Україні"
23:50 "Вечір. Паша.

Зорі"
00:40 Х/ф "Пробач, я

хочу одружитися
з тобою"

06:00 "Легенди карного
розшуку"

07:00 Т/с "Проти течії"
14:45 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Забутий"
23:45 Х/ф "Зірка" (1)
01:30 Х/ф "Воронована

сталь" (2)

06:00 Т/c "Дорожній
патруль � 2" (1)

07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:10, 17:20 Т/c

"Слід" (1)
10:00, 20:00 Т/c "Лягавий"

(1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Катерина
Перша"

14:40 Т/c "Подружжя" (1)
15:40 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Нерівний шлюб"

(1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21:50 Т/c "Мент у

законі" (2)
01:35 Т/c "Безмовний

свідок � 2" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

День числа Пі
1822 � в Київському театрі відбулася перша
вистава українською мовою
1958 � створено першу українську ЕОМ "Київ"

НАРОДИЛИСЯ: 

1879 � Альберт Ейнштейн, видатний німецький і
американський фізик�теоретик
1891 � Амвросій Бучма, український театральний і
кіноактор, головний режисер Київського театру iм. I.
Франка

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1939 � Карпатська Україна проголосила
незалежність

НАРОДИВСЯ: 

1830 � Пауль фон Гейзе, німецький письменник,
Нобелівський лауреат
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УТ 1

06:00 Ранкова молитва
06:05 Підсумки
06:15, 06:55, 08:55,

09:00, 13:15,
14:15, 15:50,
17:50, 22:55,
23:25 Погода

06:20 Клуб гумору
07:00 Концерт В.

Добриніна
08:30 Панянка і кулінар
09:05 Х/ф "Вальс,

довжиною в
життя"

11:30 Життя на рівних
11:50 "Секрети успіху" з

Н. Городенською
12:25 Біатлон. Кубок

світу. Гонка
переслідування
(жінки)

13:25 Місіс України
Інтернешнл

14:25 Біатлон. Гонка
переслідування
(чоловіки)

15:15 Золотий гусак
15:55 Футбол.

Чемпіонат
України. Прем'єр�
ліга. "Шахтар"
(Донецьк) �
"Чорноморець"
(Одеса)

17:55 В гостях у Д.
Гордона

18:50 М. Поплавський.
"Я люблю тебе,
Україно"

20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня

21:25 Без цензури
22:00 Кабмін: подія

тижня
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
23:00 Твій голос
23:30 Ера здоров'я
23:50 Кіно в деталях
00:40 Сміх з доставкою

додому

06:00 "Ремонт +"
06:15 Х/ф "Мій

татусь, його
коханка та я" (1)

08:00 "Світське
життя"

09:00 "Хто там?"
10:10 М/ф "Ангрі

Бьордс" (1)
10:15, 10:40 Дісней.

"Чіп і Дейл" (1)
11:00 "Світ навиворіт

� 4: В'єтнам"
12:00 "Тачки"
12:25 "Що? Де?

Коли? Зіркові
війни"

13:50 Х/ф "Доктор
Дуліттл" (1)

15:40 "Шість кадрів"
16:30 "Вечірній

квартал"
18:30 "Розсміши

коміка � 2"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "1+1"
22:20 Х/ф "Дуже

небезпечна
штучка" (2)

00:10 Х/ф "Ромовий
щоденник" (2)

06:20 "Шустер Lіve"
10:00 "Чекай на мене"
11:05 "Смачне

побачення"
12:05 Т/с "Ключі від

щастя" 
16:05, 20:25 Концерт

"Міжнародний
фестиваль гумору
"Юрмала "

20:00 "Подробиці"
22:35 Великий бокс. В.

Кличко. Прямий
ефір

23:00 Великий бокс. В.
Узєлков vs. С.
Себіхі. Прямий
ефір

00:15 Х/ф "15 хвилин"
(3)

06:00 Єралаш
07:15 М/с "Лунтік" (1)
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
10:00 М/с "Ліло і Стіч"

(1)
11:00 Єралаш
11:40 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

13:50 Т/с "Половинки"
(1)

15:30 М/ф "Попелюшка�
3: подорож у

минуле" (1)
16:50 Х/ф "Диявол

носить Прада" (1)
19:10 Х/ф "Чорний

лицар" (1)
21:10 Віталька � 2
22:25 Що якщо?
23:00 Х/ф "Вечірка

вампірів" (3)
00:50 Х/ф "Вампірелла"

(3)

05:35 Козирне життя
06:10 Х/ф "Контакт" 
08:50 Зірка YouTube
09:30 Дача
10:40 Квартирне

питання
11:35 Дивитися всім
12:35 За кермом
13:05 Х/ф "Скелелазка і

останній із 7�ої
колиски" 

15:00 Х/ф "Легенда
Зорро" 

17:45 Максимум в
Україні

18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "День "Д" 
20:45 Т/с "Маю честь"
00:45 Х/ф "Гарольд і

Кумар. Втеча з
Гуантанамо" (2)

06:00 Х/ф "Де
знаходиться
нофелет?" (1)

07:20 "Караоке на
Майдані"

08:10 "Їмо вдома"

09:20 "Хата для тата"
11:50 "Холостяк � 3"
15:55 "Як вийти заміж з

Анфісою
Чеховою"

17:00 Х/ф "Операція "И"
та інші пригоди
Шурика" (1)

19:00 "Україна має
талант�5"

22:10 "Слідство ведуть
екстрасенси"

02:00 "Детектор брехні �
3"

06:00 Т/c "Тру Джексон"
(1)

07:20 Новий погляд
08:10, 10:00 Ревізор�2
11:55 Уральські

пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:00 Нереальна історія
14:40 Файна Юкрайна
15:30 Т/c "Татусеві

дочки" (1)
18:00 Х/ф "Скубі Ду 2.

Монстри на волі"
(1)

20:00 Х/ф "Любов з
повідомленням"
(1)

22:00 Хто зверху�2
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Інший світ.

Повстання
ліканів" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф

09:00 М/с "Казки Ганса
Крістіана
Андерсена" (1)

10:00 М/ф "Меч у
камені" (1)

11:30 Х/ф "Алмазний
пес" (1)

13:50 "Подаруй собі
життя"

15:30 Х/ф "Ми
одружимось. У
крайньому
випадку,
зідзвонимось" (1)

17:10 "Лямур Тужур"
18:10 "Розсміши коміка"
19:10 "КВК"
21:40 Т/с

"Надприродне"
(2)

00:00 Х/ф "Щоденники
няні" (1)

05:50 "Легенди
бандитського
Києва"

07:00 "Залізний Оскар"
07:30 Х/ф "Сірі вовки"

(1)
09:45 Х/ф "Випадок у

квадраті 36�80"

(1)
11:30 "Речовий доказ".

Кінець хазяїна
общака

12:00 "Головний свідок"
13:00 "Лохотрон"
13:30 Х/ф "Зірка" (1)
15:20 Т/с "Шериф" (1)
19:00 Т/с "Павутиння �

6"
23:00 "Головний свідок"
00:00 Х/ф "Бранці

небес" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00, 19:00 Події
07:10 Т/c "Інтерни" (1)
08:10 Найрозумніший
10:00 Таємниці зірок
11:00 Найкращий кухар

на селі � 2
12:00 Т/c "Дорожній

патруль � 2" (1)
16:00 Х/ф "Горобчик" (1)
18:00, 19:20 Т/c

"Волошки" (1)
22:20 Т/c "Шаман" (2)
02:10 Т/c "Мент у

законі" (2)
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06:00 Ранкова
молитва

06:05, 07:35, 08:55,
09:00, 11:20,
16:05, 22:45,
22:55, 23:30
Погода

06:10 Світ православ'я
06:40, 00:40 Сміх з

доставкою
додому

07:10 Сільський час
07:40 Ток�шоу

"Дружина"
09:05 Хто в домі

хазяїн?
09:25 Подорожуй

світом з Ю.
Акуніною

09:50 Крок до зірок
10:30 Шеф�кухар

країни
11:25 Біатлон. Кубок

світу. Мас�старт
(жінки)

12:15 Маю честь
запросити

13:05 Караоке для
дорослих

13:50 Ближче до
народу

14:25 Біатлон. Кубок
світу. Мас�старт
(чоловіки)

15:15 В гостях у Д.
Гордона

16:10 Діловий світ.
Тиждень

16:45 Х/ф "Гіркий
ялівець"

18:05 Сміхоспортодром
18:25 Концертна

програма "З
днем ТеБе"

20:40 Головний
аргумент

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Точка зору
21:55 Фольк�musіc
22:50 Трійка, Кено,

Максима
23:00 Ера бізнесу.

Підсумки
23:35 Ток�шоу

"Дружина"

06:05 Х/ф "Чужі листи"
(1)

07:50 М/ф (1)
08:10 "Ремонт +"
09:00 "Лото�забава"
10:10 М/ф "Ескімоска"

(1)
10:15, 10:40 Дісней.

"Чіп і Дейл" (1)
11:05 "Гастрономічні

подорожі з
Юлією
Висоцькою.
Венеція"

11:45 "Неділя з
Кварталом"

12:50 Х/ф
"Випадковий
попутник" (1)

14:50 Т/с "Свати�6" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос країни �3"
22:25 "Світське життя"
23:25 "Що? Де? Коли?

Зіркові війни"
00:35 Х/ф "Карта

звуків Токіо" (2)

06:40 Великий бокс. В.
Узєлков vs. С.
Себіхі

07:50, 10:20 Концерт
"Міжнародний
фестиваль
гумору
"Юрмала"

09:30 "Школа доктора
Комаровського"

14:15 Т/с "На сонячній
стороні вулиці"
(1) 

18:05 Х/ф "Іванко" 
20:00 "Подробиці

тижня"
21:00 "Великі танці". 
23:00 "Музична премія

"YUNA�2013".
Церемонія
нагородження"

01:00 Х/ф "Суцільні
неприємності"
(1)

06:00 Ералаш
07:15 М/с "Лунтік" (1)
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
10:00 М/с "Індійські

байки" (1)
10:25 М/с "Ліло і Стіч"

(1)
11:00 М/ф

"Попелюшка�3.
Подорож у
минуле" (1)

12:30 Х/ф "Життя чи
щось таке" (1)

14:40 Х/ф "Диявол
носить Прада"
(1)

17:00 Х/ф "Чорний
лицар" (1)

19:00 Даєш молодь
19:35 Віталька � 2
20:50 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
22:50 Х/ф "Раптово

вагітна" (2)
00:50 Х/ф "Мій

єдиний" (2)

06:25 Квартирне
питання

07:15 Анекдоти по�
українськи

07:35 Дача
08:45 Основний

інстинкт
09:10 Дивитися всім
10:25 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Мульт�

особистості
12:25 Кримінальний

облом
12:50 Х/ф "День "Д" 
14:35 Т/с "Маю честь"
18:45 Факти тижня з О.

Соколовою
19:30 Х/ф "Маска

Зорро" 
22:15 Х/ф "Легенда

Зорро" 
01:00 Т/с "Таксі"

06:00 Х/ф "Стережись
автомобіля" (1)

07:40 "Їмо вдома"

08:45 "Кулінарна
династія"

10:40 "Караоке на
Майдані"

11:40 Т/с "Рівняння
любові" (1)

15:50 "Україна має
талант�5"

19:00 "Битва
екстрасенсів"

20:00 Х/ф "Сім Я" (1)
21:55 Х/ф

"Повернення
блудного тата"
(1)

00:00 Х/ф "Кохання під
наглядом"

06:00 Т/c "Тру
Джексон" (1)

06:55 Новий погляд
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у

лікаря
08:30 М/c "Губка Боб"

(1)
09:00 М/c "Пінгвіни з

Мадагаскару" (1)
10:00 Х/ф "Астерикс у

Британії" (1)
11:45, 22:00 Педан�

Притула Шоу
13:10 Хто зверху�2
15:10 Х/ф "Скубі Ду 2.

Монстри на волі"
(1)

17:05 Х/ф "Любов з
повідомленням"
(1)

19:10 Х/ф "Охоронець"
(1)

23:45 Х/ф
"Нереальний

блокбастер" (2)
01:25 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00 М/ф "Меч у

камені" (1)
10:30 Х/ф "Алмазний

пес" (1)
12:30 "Добрий вечір,

тварини"
13:30 Х/ф "Мишаче

полювання" (1)
15:25 Х/ф "Щоденники

няні" (1)
17:25 "Розсміши

коміка"
19:20 Х/ф "Ефект

метелика" (2)
21:40 Т/с

"Надприродне"
(2)

00:00 Х/ф "Ефект
метелика 2" (2)

05:30 "Легенди
бандитського
Києва"

06:20 Х/ф "Випадок у
квадраті 36�80"
(1)

07:45 Т/с "Шериф" (1)
11:30 "Легенди

карного

розшуку".
Смерть
колекціонера

12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Православні

святі"
15:00 Т/с "Забутий"
19:00 Т/с "Бригада"
00:00 Д/с "Таємниці

кримінального
світу"

06:00 Срібний
апельсин

06:40 Події
07:00 Х/ф

"Горобчик" (1)
09:00 Ласкаво

просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/c "Дорожній

патруль � 2" (1)
13:00 Т/c "Інтерни"

(1)
14:00

Найрозумніший
16:00 Т/c "Слід" (1)
19:00 Події тижня
20:00, 21:00 Т/c

"Інтерни" (1)
23:00 Ток�шоу

"Великий
футбол"

00:30 Т/c "Шахта"
(2)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1960 � у Нью�Йорку представили перший
автомобіль на сонячних батареях

2006 � створено Раду з прав людини

НАРОДИЛИСЯ:

1787 � Ґеорґ Симон Ом, німецький фізик, автор
одного з основних законів електричних кіл
1859 � Олександр Степанович Попов, фізик і
електротехнік, співвинахідник радіо

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

День святого Патрика, ірландське національне
свято
НАРОДИЛИСЯ:

1917 � у Києві створили Центральну Раду
1959 � Далай�лама втік з Тибету до Індії
1674 � Івана Самойловича проголошено
гетьманом всієї України
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Тут пацієнта не лише зус�
трічають чарівною усмішкою
та позитивним настроєм, що
в справі лікування душі та ті�
ла є чи не найголовнішою за�
порукою успіху. Головне � тут
пропонують комплексне обс�
теження та лікування. 

Спектр медичних послуг у
клініці справді широкий. При�
міром, апарат сургітрон ви�
користовують для лікування
різних гінекологічних та уро�
логічних захворювань. До ре�
чі, нині радіохвильова хірур�
гія сургітроном широко вико�
ристовується в дерматології,
косметології, офтальмології,
щелепно�лицьовій хірургії, в
ендоскопічних операціях, в
пластичній та загальній хі�
рургії та навіть в онкологічній

практиці.
До послуг пацієнтів тут

УЗД, лабораторні досліджен�
ня. За необхідності хірургіч�
ного втручання при лікуванні
гінекологічних та інших зах�
ворювань використовуються
малоінвазивні методи.

За допомогою сургітрона
проводиться лікування лей�
коплакії шийки матки, папіло�
ми статевих органів будь�
якої локалізації, кондиломи,
ерозії шийки матки, поліпи
цервікального каналу тощо,
коагуляція кровоточивих су�
дин. Лікар першої категорії,
акушер�гінеколог та лікар
УЗД Ольга Голімбієвська має
великий досвід у лікуванні гі�
некологічних захворювань,
до речі, навіть безпліддя.

"Ми зазвичай шукаємо при�
чину, обстежуючи обох парт�
нерів, �   говорить Ольга Сер�
гіївна. � Такий підхід дозво�
ляє значно підвищити ефек�
тивність лікування". І ці слова
підтверджуються конкретни�
ми результатами.

У "Клініці Человек" пропону�
ють вирішення і дуже делікатних
проблем, пов'язаних із захворю�
ваннями прямої кишки. Досвід�
чений проктолог, лікар вищої ка�
тегорії Володимир Шевчун за
допомогою сургітрона допомо�
же позбутися геморою, тріщин,
поліпів та інших проблем. Важ�
ливо, що Володимир Олексан�
дрович не просто хороший спе�
ціаліст, а ще й добрий психолог,
котрий знаходить підхід навіть
до дуже сором'язливих пацієн�
тів. Адже багато хворих воліють

мовчки страждати, замість того,
щоб лікуватися.

Приємна новина, що урологіч�
ним хворим, котрі бояться звер�
татися з приводу своїх проблем
до фахівців у рідному місті, те�
пер не потрібно їхати до столиці,
щоб отримати допомогу. Адже

саме столичні фахівці приїздять
до Боярки, щоб допомогти чоло�
вікам у лікуванні захворювань
сечовивідних шляхів, хвороб, що
передаються статевим шляхом,
чоловічого безпліддя та статевих
розладів тощо. Конфіденційність
гарантується!

У лікуванні гастроентерологіч�
них проблем допоможе лікар ви�
щої категорії, гастроентеролог,
кандидат медичних наук Еліна
Манжалій. Для виявлення проб�
лем зі здоров'ям пацієнту тут
запропонують УЗД, зроблять ла�
бораторні дослідження, підбе�
руть найефективніше лікування.

"Клініка Человек" надає послу�
ги й інших фахівців: тут на бояр�
чан чекають сімейний лікар
Олена Макаренко, невропатолог
Роман Четверус, лікар УЗД Ми�
хайло Лапєнков та інші спеціа�
лісти.

Здоров'я � це найдорожча річ,
яку не можна придбати за будь�
які скарби. Але розумне вкла�
дання грошей у профілактику
захворювань допоможе зберег�
ти здоров'я на довгі роки. У "Клі�
ніці Человек" це розуміють, тому
часто проводять різноманітні ак�
ції, щоб зробити високоякісне
медичне обслуговування більш
доступним для широкого кола
жителів не тільки Боярки, а й
усього району.

На вас чекають за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська,
51, корпус 5, офіс 14.

Тетяна Зубкова, 

фото автора

Ось вже близько року

працює на теренах нашого

міста "Клініка Человек",

яка має усі шанси зовсім

скоро стати медичною ві�

зитівкою Боярки. 

Відкрита у червні мину�

лого року, клініка вже здо�

була заслужену славу се�

ред жителів міста та навко�

лишніх населених пунктів.

Оскільки має кілька особ�

ливостей, серед яких виз�

начальними є технічне ос�

нащення медичного закла�

ду та підбір фахівців, адже

пам'ятаймо, що кадри

вирішують все.

�	 �	��������� �	���� - �� "������� �������"

Як розповіла керівник хору Лю�
бов Рачинська, ця гастрольна по�
їздка "Надії" відбулася на запро�
шення від санаторію "Жовтень" та
за підтримки Боярської міської
ради, яка люб'язно надала тран�
спорт.

Звісно, розповідати про
сам концерт � справа марна.
Адже пісні потрібно чути, спів�
переживати, бриніти душею в
унісон й підноситися на крилах
мелодій до ще незнаних висот
пісенного мистецтва і власної
душі. Як зазначив просто із за�
ли слухач концерту, коли трохи
вщухли овації: "Ви нас не роз�
важали, ви нас лікували! Ваші
пісні повертають у юність і да�
ють наснагу відкрито дивитися
у майбутнє. Ви � наша "Надія" і
надія України!"

Мабуть, причина такого одкро�
вення � і в майстерності хористів, і
в побудові програми, яка була
розрахована на всі смаки: пісні
російською і українською мовами,
періоду Великої Вітчизняної війни
і сучасні, народні і класичні твори,
присвячені чоловікам та жіночій
долі. 

"Це вимога життя, � перекона�
на керівник хору. � У санаторії за�
раз відпочивають не лише ветера�
ни, відтак концерт повинен бути

цікавим усім. Виступ нашого ко�
лективу припав якраз між двома
святами: День захисника вже від�
святкували, а 8 Березня ще на під�
ході. Тож ми і вирішили привітати
своїми піснями і чоловіків, і жінок.
Саме під час таких гастрольних
поїздок ми відбираємо кращі пісні
для своєї великої ювілейної прог�
рами. 

Заключна пісня концерту � "Бо�
ярська величальна", написана бо�
ярчанкою Іриною Сєчковою. Адже
слава "Надії" невіддільна від істо�
рії рідного міста, від долі рідної
землі. 

Радислав Кокодзей,

фото автора  

ВЕСНА НА КРИЛАХ "НАДІЇ"

Цього разу відзначилися юні самбісти, які
лише починають робити перші кроки на шляху
своєї спортивної кар'єри.

Зокрема, серед дівчат у ваговій категорії
до 60 кг призове срібло виборола першокур�
сниця�"землевпорядниця" Настя Бабура.

А серед юнаків у ваговій категорії 75 кг
бронзовим призером Чемпіонату став колиш�
ній вихованець Навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військового ліцею ім. І. Бо�
гуна, а нині першокурсник Боярського колед�
жу екології та природних ресурсів Ярослав За�
городній. 

Відкриємо таємницю: Ярослав � рідний
брат нашої королеви татамі, майстра спорту
міжнародного класу Світлани Ярьомки!

"Нещодавно відкрив для себе ще одне за�
няття, достойне справжнього чоловіка", � ко�
ментує свою участь у змаганнях юнак.

"Мої вихованці приходять до секції, щоб
займатися улюбленою справою, вчитися і пе�
ремагати!", � додає тренер Віктор Мужчина.
До речі, цей Чемпіонат одночасно є відбірко�
вими змаганнями на Чемпіонат України з бо�
ротьби самбо, який проходитиме у Львові.  

Відтак можна лише порадіти успіхам моло�
дих борців � наших земляків та побажати їм
успіхів.

Радислав Кокодзей  

ВДАЛИЙ ДЕБЮТ 

БОЯРСЬКИХ САМБІСТІВ

3 березня у спорткомплексі уні�

верситету МВС відбувся Чемпіонат м. Ки�

єва з боротьби самбо серед молоді до 18

років. У змаганнях відзначилися самбіс�

ти�першокурсники Боярського коледжу

екології та природних ресурсів, які вивча�

ють мистецтво боротьби під керівництвом

тренера Віктора Мужчини.

ННаашшаа  ддооввііддккаа::
Боярський хор ветеранів вій�

ни та праці був створений у

1963 році, а відтак у листопаді

2013 року він святкуватиме 50�

річний ювілей. 

З 1995 року існує як хор

"Надія". 

Звання народного отри�

мав 2006 року.

Кількість учасників � 20 осіб.

Маршрути гастрольних

поїздок: "Ми їдемо туди, ку�

ди нас запрошують, і нікому

не відмовляємо! Тобто туди,

де чекають на зустріч з піс�

нею і з нами, де розуміють

пісню і нашу душу."

1 березня весна заві�

тала до санаторію "Жовтень",

що у Кончі�Заспі, разом з на�

родним хором ветеранів війни

та праці "Надія" з Боярки.



ЖІНОЧА  ЖІНОЧА  ДОЛЯДОЛЯ

За словами автора, головною іде�
єю твору є тема збереження життя на
землі та дбайливого ставлення люди�
ни до всього живого, що її оточує.

Степан Якович зачитав присут�
нім уривки з повісті, в яких пе�
ред уявним поглядом читача
розгортаються обшири рідного
краю та куточків дикої Півночі, а
персонажі книги, наділені риса�
ми реальних людей, з котрими
спілкувався автор, живуть своїм
життям, роблять власні відкрит�
тя. 

Книга містить і  філософські
роздуми автора з приводу впли�
ву подій минулого на сьогоден�
ня. Розповідь Степана Демченка
про книгу та історію її написання
викликала чимало запитань у
присутніх. Тож зустріч супровод�
жувалася вільним спілкуванням
та обміном думками винуватця
події та його гостей � рідних,
друзів, членів громадської орга�

нізації "Боярське Мистецьке Брат�
ство", поетів та художників міста. 

Не обійшлося без теплих виступів, доб�
рих побажань імениннику, адже саме ци�

ми днями Степан Дем�
ченко відсвяткував день
народження. Тож перед
присутніми виступили:
заслужений журналіст Ук�
раїни Ніна Харчук, поети
Віталій Приймаченко, Во�
лодимир Токовенко, Світ�
лана Іванова, Андрій Тка�
ченко, друг поета Олек�
сандр Філіпенко, худож�
ник Юрій Горбачов. Пое�
теса, член Національної
спілки письменників Ук�
раїни Тетяна Володай ра�
зом зі співачкою Людми�
лою Яковенко виконали
пісню "Отговорила роща
золотая" на вірші Сергія
Єсеніна � улюбленого по�
ета ювіляра.

¡ÓˇÍ‡
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СТЕПАН ДЕМЧЕНКО ПРЕЗЕНТУВАВ

ЗЕМЛЯКАМ НОВУ КНИГУ

16 лютого 2013 року в Боярському краєзнавчому музеї відбулася

творча зустріч з боярським автором Степаном Демченком з нагоди вихо�

ду в світ його нової книги художньо�документальної прози "Теракота".

Щось насувалося страшне
і невідоме, навіть вітер ди�
хав тривогою. Тринадцяти�
літня Оля пасла худобу і нез�
чулася, як насунули темні
хмари. Тишу розрізало гудін�
ня літаків �  до села Борщів
наближалася війна..

Наші війська відступали. В
хаті, де жила Оля з сестрами
і мамою, лежали поранені, а
самі вони ховалися в погребі
дядька Калістрата, який жив
поряд. Якось снаряд потра�
пив у машину з патронами,
що стояла біля сараю, і  са�
дибу обійняло полум'я � все
згоріло. Мати з дівчатами
викопали собі окоп на городі
в затишному місці і ночували
в ньому. Пізніше мати сказа�
ла: "Підемо, діти, назад � до
дядька в хату. Як повбиває,
хай уже всіх одним махом".
На ранок вони побачили
свою розбиту снарядом схо�
ванку.

Селяни й незчулися, як гіт�
лерівці  хазяйновито ходили
вулицями, що хотіли забира�
ли з дворів, займали кращі
хати. Коли до дядька Каліс�
трата заходили німці обіда�
ти, він виганяв з хати � мале�
чі перепадали лише недоїд�
ки. Дядько став поліцаєм.
Оля з мамою й сестрами
пішли до другого батькового
брата � Івана. Знову захова�
лися в погріб. Якось, взявши
меншу сестричку, Оля пішла
на поле, де після бою зали�
шилося багато розкиданого
"добра": ковдри, консерви,
одяг, речові мішки. Дівчина й

не бачила, коли до них підій�
шов фашист. Він щось гово�
рив, а потім як стрельнув у
землю, то діти бігли до села,
не озираючись.

Селяни повною мірою від�
чули на собі лють гітлерівців,
коли партизани, що перехо�
вувалися в Березанських лі�
сах, підірвали міст через
Трубіж, який був недалеко
від села. Спалахували хата
за хатою. Лиходії перетвори�
ли Борщів на попіл, залиши�
ли тільки декілька будівель
для себе. Дитинство Олі зго�
ріло разом з рідними стіна�
ми. Дядько Калістрат приєд�
нав їхній город до свого, а їх
погнав будуватися на місці
вирубаного гаю. Поруч буду�
валися ще три сім' і,  то вже
одне одному допомагали,
щоб встигнути до холодів
звести хоч щось подібне до
хатинки. Крім цього чекала
обов'язкова польова робота.
Згодом старшу сестру � Ок�
сану � забрали до Німеччини.
В роботі, в боротьбі за вижи�
вання пройшли роки окупа�
ції.

І  знову турботи про хліб
насущний, але радісне від�
чуття, що в спину ніхто не
вистрілить, додавало віри у
завтрашній день. Дядько Ка�
лістрат з німцями не пішов і,
боячись розправи своїх, по�
вісився. Оля й надалі працю�
вала у колгоспі. В 1944 році
від села до села їздила ма�
шина � забирали молодь на
роботу на київський завод
"Точприлад". Не хотілося

шістнадцятирічній Олі їхати з
дому, та нічого не вдієш. І
поплило в далину село Бор�
щів, куди судилося поверну�
тися тільки гостею.

Поселили дівчат в гурто�
житок, видали продовольчі
картки, а на другий день мо�
лоденькі, худенькі й босі во�
ни збилися у гурт, наче стадо
кіз, на порозі цеху. Майстер
як глянув на цю босу "зе�
лень", тільки головою похи�
тав і погнав узуватись. І по�
бігли дні  й роки роботи на
заводі.  В цеху навіть літом
було холодно, а взимку вза�
галі все вкривав іній. Здава�
лося, що куфайка й чоботи
геть не гріли. З тих копійок,
що платили, Оля і  так, і  сяк
вигадувала якось відкласти
на одяг, а щоб придумати
щось поїсти, продавали хліб
або міняли на жменю пшона
чи квасолі.  Київ ще стояв у
руїнах, а завод вже працю�
вав, дякуючи юним робітни�
кам. І  як би важко не було,
Оля, як і її подруги, котрі від�
чули на собі німецько�окупа�
ційний "порядок", не наріка�
ли � йшла війна і всі працю�
вали для перемоги.

Квітучий травень 1945�го
подарував мир. В повоєнні
роки відбудовували країну з
руїни. Олі на все життя за�
пам'яталися пісні супи, пай�
ка хліба і  постійне відчуття
голоду. На відбудову Києва
приїжджало багато робітни�
ків.  Тут працював будівель�
ником і  Леонід � парубок з
Білорусії,  з яким і  познайо�
милася Оля. У листі батькам
дівчина відкрила таємницю �
"подобається хлопець", а ті
відписали � "привези пока�
жи". От вони й поїхали на де�
ньок. А як повернулись до
Києва � розписалися. І поко�
тилося сімейне життя зі свої�
ми радощами і печалями.

Отримали кімнатку в кому�
нальній квартирі на Андріїв�
ському узвозі,  а коли наро�
дилося двоє синів, то Леоні�
дові терпець урвався жити у
тому рейваху. У 1956 році от�
римали ділянку в Боярці.
Зводили будинок не один
рік. Леонід мав золоті руки �
сам усе робив. Тільки дове�
ли до ладу одну кімнату й
кухню, так і переїхали.

Цей клаптик боярської
землі став для молодої сім'ї
батьківщиною. Годинник долі
був заведений на повну по�
тужність: будівництво, робо�
та, діти. За сім хвилин Оля
долітала до електрички і  за
багато років завод став для
неї другою домівкою, де всіх
і все знаєш. Якось, вже пра�
цюючи на "Заводі реле та ав�
томатики", Оля попросила
переводу в цех гальваніки,
бо там більше платили, а на�
чальник кадрів мудро заува�
жив: "Я тебе туди не пошлю,
у тебе діти, ти молода. Мен�
ше заробиш, проте довше
проживеш", і послав у меха�
нічний цех токарем, де вона
й працювала ще 28 років...

Хто скаже, де починається
жіноча доля? Може, взагалі,
з народженням дівчинки, ко�
ли мама, стоячи біля колис�
ки, вже знає, скільки муд�
рості й терпіння знадобиться
її доні, аби зуміти бути щас�
ливою. Оліна матуся помер�
ла, коли дівчинці було п'ять
років і мачуха стала для неї,
трьох сестер і брата, який пі�
шов на війну, другою мамою.
Думаєш, що сам твориш
свою долю, та виявляється �
твою долю вже хтось викар�
бував на міцному камені і ти
не в силах будь�що змінити.
Зводили будинок і  мріяли:
двоє синів приведуть невіс�
точок, діждуться онуків. Але
так склалося, що обидва си�

ни залишилися одинаками… 
Колектив цеху урочисто

провів Ольгу Степанівну на
пенсію, але звичка вставати
рано й бігти на роботу, бути
в колективі, перемогла і вона
влаштувалася санітаркою у
Другу обласну лікарню. Спо�
чатку було важко, навіть ки�
нути хотіла, але звикла. А тут
ще й Леонід захворів, потім
його не стало, і робота стала
розрадою. А через 20 років з
квітами і подяками її прове�
ли на пенсію…

Тихо. Вечір. Освітлена од�
на кімната, блимає телеві�
зор, муркоче дородний чор�
ний кіт Васько, підставляючи
своє черевце господині �
єдина жива істота, до якої
можна хоч голос подати. Оці
стіни, які зводилися на вели�
ку сім'ю, так і не почули смі�
ху онуків. Всі клопоти, пере�
живання за синів, витрачені
душевні сили, виявилися
марними, бо майбутнє вже
перейшло у вічність. Після
чоловіка помер Володимир,
а згодом і Юрій. Отак рядоч�
ком і лежать у квітах на цвин�
тарі.  Спочатку розривалося
серце, але мусиш жити. Оль�
га Степанівна змирилася.
Така доля � пережити своїх
дітей. Підтримувати чистоту,
яку так любить господиня,
допомагає племінниця Ліда,
яка навідується з Києва.

Зимовий вечір навіює спо�
гади. Жовтавий вогонь свіч�
ки на якусь мить освітить
містичний коридор часу, по
якому пружною, стрімкою
ходою проходить Оля, про�
тупотять ноженята хлопча�
ків, і її Льоня, сміючись, роз�
ставить крилами руки � бі�
жіть до мене, соколята…
Сумний туман заполонить,
розмиє обриси минулого…

Ганна Відеречко

Ольга Степанівна Левай народилася 5 лютого 1928 ро4

ку в с. Борщів, Баришівського району Київської області. Під час війни

працювала в колгоспі, з 1944 р. на заводі "Точприлад", згодом пе4

рейшла на "Завод реле та автоматики". Має 59 років трудового ста4

жу, ветеран праці, ветеран Великої Вітчизняної війни. У свої 85, які

постукали в її двері у лютому, вона чекає весни, щоб торкнутися паху4

чої землі.

Наша довідка: Степан Якович Демченко народився 12 лютого 1948 року на
Донеччині. У 1973 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. 

З 1977 року переїжджає на Київщину, працює на заводі "Іскра" старшим інже�
нером Спеціального конструкторського бюро, згодом � у Київському проектному
інституті, Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова. 

Писати почав у 2000�х роках. Степан Якович � автор трьох поетичних збірок:
"На грани знака", "Проникновение", "Моей говеющей Отчизне" та однієї прозо�
вої книги "Малиновый минор". 

Друкувався у журналах "Ренесанс" та "Меркурій".

Я встретил женщину, как ягоду

лесную,

Сорвал, пройдя средь ягод 

волчьих,

И до сих пор она меня волнует

Окраской необычной среди 

прочих.

Кислинкой скулы сводит

И косточка ее на зуб крепка,

Как лошадь, безучастно бродит

И сбрасывает седока…

И пусть у этой "ягоды"

Характер дикий и суровый нрав,

Но счастлив я � ведь любим 

море, звезды мы

И понимаем шелест трав!
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		Що? Де? Коли?

11 березня 4 вихідний день

Діють знижки: пенсіонерам і дітям 4 20%

студентам за наявності студентського квитка 4 10%

8  березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30 "Ральф" (мультфільм)

15�10
"Хранителі снів"

(мультфільм)

17�00
"Гладіатори Риму"

(мультфільм)

18�50 "Життя Пі" (драма)

21�10 "Сайлент Хілл�2" (трилер)

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

Учні 11�х класів Боярського
НВК "Гімназія � ЗОШ І ст." ніби
перегорнули мистецький лі�
топис нашого міста. Адже са�
ме Боярка надихала і досі на�
дихає до творчості багатьох
діячів культури. Тут творили
композитор Микола Лисенко,
художники Микола Пимонен�
ко, Олександр Богомазов,
письменники Володимир Са�
мійленко, Шолом�Алейхем,
Семен Надсон та багато інших
митців.

Марія Кириленко нагадала
про високе покликання поезії,
переповіла сторінки біографії
батька, а також висловлюван�
ня про творчість Івана Кова�
ленка. Багато шанувальників
поета повторюють думку про
таємницю поезій Коваленка,
їх надзвичайний і неповтор�
ний вплив на читача. Одні ви�
соко оцінюють авторські сло�
вотвори, оригінальні рими, ін�
шим більш до вподоби білі
вірші, а ще хтось захоплюєть�
ся вишуканими, досконалими
за формою сонетами. Пере�
конливим доказом цього ста�
ло декламування віршів Івана

К о в а л е н к а
учнями, а
також Тетя�
ною Воло�
дай. 

Дуже різ�
ні за фор�
мою, тема�
тикою, нас�
троєм, вір�
ші Ковален�
ка дали
можливість

присутнім знайти щиру пое�
тичну нотку і для себе. Комусь
припали до душі його ніжно�
прозорі ранні твори; хтось за�
цікавився роздумами поета;
когось схвилювала патріотич�
на чи любовна лірика. 

Тематичне розмаїття влас�
ної поетичної творчості Тетя�

ни Володай � це скарбничка
для небайдужих, де можна
знайти і відчути саме ті вірші,
які найбільше зачіпають душу
і почуття. Поетеса ще й бард,
талановитий виконавець своїх
пісень соло, а також у складі
відомого боярського гурту
"ТріоРіо".

Поетичний урок для стар�
шокласників виявився напро�
чуд вдалим. Поєднання історії
і сучасності, декламування

поезії і виконання пісень під
гітару створили незабутню ат�
мосферу творчості, де пое�
тичне слово Івана Коваленка
знаходило продовження у вір�
шах Тетяни Володай.

Ганна Коваленко,

фото автора

"“¿À¿Õ“¿Ã» ”—À¿¬À≈Õ¿
«≈ÃÀfl  »Ø¬—‹ ¿"

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
Боярський будинок культури

Біля пам’ятника Т.Г. Шевченка

мітинг з нагоди 199�ї річниці від

дня народження Кобзаря

9 березня, 10:00 

Центр творчості молоді “Оберіг”
Виставка робіт декоративно�

ужиткового мистецтва,

створених учнями Києво�

Святошинського району. 

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

15�21 березня

Під такою назвою у Боярській місь�

кій бібліотеці № 2 для дорослих у пер�

ший день березня відбулася зустріч з

Марією Кириленко � донькою видатного

українського поета�шістдесятника, ди�

сидента, багатолітнього політв'язня,

учителя Івана Юхимовича Коваленка

(1919�2001) � та поетесою, журналіс�

ткою, членом Національної Спілки пись�

менників України Тетяною Володай.

Тетяна Бас народилася в
Києві, де з відзнакою закінчи�
ла художню школу № 7. Зго�
дом навчалася в архітектурно�
будівельному інституті. Зараз
очолює фірму, яка виконує ар�
хітектурні, дизайнерські робо�
ти. Постійно звертається до
рисунка, який уподобала з ди�
тинства, чому сприяла її   ма�
ма � пані Єлизавета, також не
позбавлена хисту художниці.
З 2008 року родина мешкає в
Петрівському, по сусідству з
Бояркою. Ідею здійснити вис�
тавку в краєзнавчому музеї
підтримав наставник Тетяни
Бас � відомий боярський ху�
дожник Юрій Горбачов.

Завдяки оточенню моло�
дого митця на відкриття екс�
позиції до Боярки з'їхалися
численні родичі і друзі Тетяни,
що значно розширило коло
прихильників діяльності му�
зею. Віддаючи належне вес�
няному жіночому вернісажу,
колектив музею, очолюваний
директором Любов'ю Крав�
ченко, за участю Боярського
Мистецького Братства, зі
справжньою любов'ю побуду�
вав експозицію, організував її

відкриття. Зачаровано, навіть
з подивом, слухали гості во�
кальний супровід  презентації
� виступи юної Тамари Петри�
ченко (вихованка Наталки Го�

ренко) і співробітниці музею
Мар'яни Слєпової. 

Творчість Тетяни Бас пос�
тала в музеї з жіночим облич�
чям, що напередодні 8 Берез�
ня виглядало дуже зворушли�

во. Безперечно, несучи пор�
третну схожість, її твори ви�
різняються насамперед від�
творенням духовного світу
моделі � "Дівчина з минулого",
"Афіна". Скупими засобами
олівця, який потребує точнос�
ті лінії, штриха, майстерного
володіння світлотінями, Тетя�
на Бас представила образи
наших сучасниць.

Виступи на відкритті
позначилися щирістю та лю�
бов'ю до всього жіноцтва. 

Володимир Вишняк: "Ху�
дожники, що працюють олів�
цем, � великі трударі".

Володимир Цепляєв: "Гра�
фіка � одне з найважливіших
видів мистецтва".

Любов Кравченко: "Вис�
тавка Тетяни � ранній старт
великих можливостей".

Юрій Горбачов: "Роботи
Тетяни Бас мене здивували �
це чудові портрети олівцем,
які я зрозумів. Знаю її здат�
ність наполегливо працюва�
ти".

Цього дня Любов Кравчен�
ко виконала ще одну почесну
місію: вручила Почесну гра�
моту Києво�Святошинської
РДА боярському художнику�
архітектору Володимиру Віде�
речку � за активну життєву по�
зицію, послідовну пропаганду
творчості Тараса Шевченка.
Пригадалася минулорічна
виставка творів пана Володи�
мира, де він постав як май�
стер�ілюстратор "Кобзаря". 

Ніна Харчук,

мистецтвознавець

ВВЕЕССННЯЯННИИЙЙ  ДДЕЕББЮЮТТ  УУ  ММУУЗЗЕЕ ЇЇ

У Боярському краєзнавчому музеї 2 березня

відкрилася виставка творів молодої художниці Тетяни

Бас. Архітектор за освітою, вона представила пере�

важно свої графічні роботи � рисунки олівцем, сангі�

ною. Живопис і акварель в експозиції Тетяни швидше

показали її неабиякі можливості в інших техніках, тоб�

то виявили потенціал творчості на майбутнє.

Час Назва

13�30
"Три богатирі: На далеких

берегах" (мультфільм)

15�00 "Мадагаскар�3"

16�30 "Ральф" (мультфільм)

18�10
"Астерікс і Обелікс у Британії"

(комедія)

20�00 "Крок вперед�4" (мелодрама)

21�40 "Дубрер" (комедія)

88  ббееррееззнняя  ддлляя  жжіінноокк  ззнниижжккии  ннаа  ввххіідд  уу  ккііннооззаалл  $$  4400%%..

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

Час Назва

13�30
"Корпорація монстрів"

(мультфільм)

15�00
"Три богатирі: На далеких

берегах" (мультфільм)

16�30 "Аватар" (фантастика)

19�20 "Сайлент Хілл�2" (трилер)

21�10
"Астерікс і Обелікс у Британії"

(комедія)

Боярський будинок культури
Велика концертна шоу�програма

"Жінка�весна" за участю вихован�

ців Будинку культури

10 березня, 13:00 

Центр творчості молоді “Оберіг”
Презентація першої збірки поезій

"Берег неба" боярської поетеси

Олени Новаковської.

16 березня, 17:00

Боярський краєзнавчий музей
Відкриття персональної виставки

робіт боярського художника

Дмитра Шипуліна.

16 березня, 13:00 

Телефон 47�079

Тут може бути

Ваша реклама



Морози нарешті залишають Київщину.
Останній раз стовпчик термометра опус�
титься до позначки �1 °С у неділю, 10 берез�
ня. Вночі ще підморожуватиме, проте денна
температура з понеділка вже буде плюсо�
вою. Пасмурна перша половина тижня з
четверга поступиться переважно сонячній
погоді з мінливою хмарністю. Очікуються
опади, переважно у вигляді дощу, інколи
можливий сніг.

Можливі слабкі геомагнітні збурення, тож
метеозалежним людям варто приділити
особливу увагу своєму здоров'ю.
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Погода

Календарна весна нас іще не балує теплом. Ледве зблисне сонячний

промінь, як рвучкий вітер наганяє хмари і знову сніжок притрушує брудні

кучугури та замети. Тому око радісно вихоплює яскраві барви, що зрідка

ясніють серед набридлого сіро�білого пейзажу. Як от ця шипшина з чер�

воними ягідками на таких же червоних гілочках. Хоча й притрушена сні�

гом, але така яскрава та весела, що радіють їй усі перехожі.

Кружляють сніжинки, ніби й не здогадуються, що все живе чекає на

прихід весни. Мерехтять червоні ягідки � торік рясно вродила шипшина,

ніби знала, що потрібно запасти вітамінів для людей та птахів. Або й

просто потішити погляд ясно�червоними краплями…

А настане весна, зацвіте шипшина і знову сипатиме рожевим

снігом на зелені трави, нагадуючи про ці суворі морози, які ми

цього року пережили…

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ КККК АААА ЄЄЄЄ ММММ ОООО     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС НННН ИИИИ

МОРОЗИ НАРЕШТІ
ЗАЛИШАЮТЬ

КИЇВЩИНУ 

Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку 
(м. Боярка). 

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 1800�2000.  

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, 
(050)400-00-65

ОВЕН
У цей період Овни зможуть контролювати ситуації,

що виникають в їхньому житті. Не поспішайте занадто
швидко вирішувати справи. Зробіть висновки без сто�
роннього втручання. Покажіть оточуючим, що у вас є
чітка життєва позиція. Якщо Овнам захочеться випро�
бувати щось нове, не варто "тягнути" з собою друзів
або близьких, якщо вони не бажають цього.

ТЕЛЕЦЬ
Тельців можуть очікувати якісь матеріальні пробле�

ми. Існує ймовірність втратити якусь річ, яка має мате�
ріальну цінність, тому постарайтеся бути якомога
уважнішими, і тоді зможете уникнути небажаних вит�
рат. Уважніше ставтесь до всіх знаків долі і звертайте
увагу на навколишні речі, це допоможе вам багато чо�
го зрозуміти. Не варто бути надто забобонними, та
все ж не ігноруйте попередження долі.

БЛИЗНЮКИ
Близнюкам зірки не рекомендують братися за ви�

конання важливих справ, якщо вони сумніваються, що
зможуть завершити їх вчасно. Якщо в цей час доклас�
ти багато зусиль і старань для виконання якогось зав�
дання, то чекайте, що все виправдається і ваша праця
буде оцінена. Але станеться це, швидше за все, дещо
пізніше. Майбутній результат залежить тільки від вас.

РАК
Зірки рекомендують Ракам дещо відсторонитися

від подій, особливо від тих, які безпосередньо не
пов'язані з Вашим життям. Не приймайте поспішних
рішень і не робіть необдуманих вчинків. Раки в цей час
можуть бути недостатньо уважними, тому є велика
ймовірність виникнення проблем. Намагайтеся звер�
тати увагу навіть на найдрібніші деталі. 

ЛЕВ
Левам найкраще бути якомога більш стриманими.

Дуже небажано, щоб у цей період навколо вас виника�
ли конфлікти, оскільки є велика ймовірність, що ваші
дії можуть бути сприйняті неоднозначно оточенням.
Левам особливо не рекомендується вступати в кон�
флікти. Не виключено, що ви можете "постраждати",
навіть якщо будете праві. У цей час така поведінка зіг�
рає Левам тільки на руку.

ДІВА
Велика ймовірність, що саме в цей період Дівам

вдасться втілити в життя якусь давню ідею, про реалі�
зацію якої вони вже думали. Та все ж будьте уважні,
звертайте увагу на незначні деталі. А ось у стосунках з
оточуючими у Дів можуть виникнути деякі проблеми.
Швидше за все, це будуть навіть не гучні конфлікти, а
внутрішні переживання самих Дів. Проте висловлюва�
ти зараз свої претензії астрологи вам не радять. 

ТЕРЕЗИ
Терези будуть сприймати події занадто близько до

серця і дуже серйозно ставитися до того, на що рані�
ше практично не звертали уваги. У цей період у Тере�
зів, найімовірніше, будуть деякі проблеми з інтуїцією,
на яку ви раніше практично ніколи не скаржилися.
Постарайтеся бути поблажливими, поважайте рішен�
ня інших людей.

СКОРПІОН
Ймовірно, що Скорпіонам в цей час вдасться за�

вершити достроково якісь справи, які могли б розтяг�
нутися на більш довгий період. Та результат вас не
зовсім влаштує. Зірки не радять Скорпіонам хитрува�
ти і намагатися добитися чогось обманним шляхом.
Велика ймовірність, що вас дуже швидко "розкусять".
Представникам цього знака зодіаку рекомендується
вибирати чесні, хоч і більш складні рішення проблем.

СТРІЛЕЦЬ
Зірки рекомендують Стрільцям бути трохи стрима�

нішими в прояві своїх почуттів. Не будьте надто емо�
ційними. Перше враження щодо людей та різних ситу�
ацій може бути оманливим. Тому не поспішайте роби�
ти висновки, велика ймовірність, що вони будуть по�
милкові. Стрільці в цей час матимуть досить непога�
ний вплив на оточуючих. Ваша впевненість і вміння пе�
реконувати здатні зробити дуже багато.

КОЗЕРІГ
У Козерогів в цей час багато проблем можуть ви�

никнути через їхню непунктуальність. Тому постарай�
теся уважніше ставитися до призначення зустрічей �
постійні запізнення можуть зіпсувати ваші стосунки з
оточуючими. Також намагайтеся не давати обіцянки,
яких не зможете дотриматися. Задумайтеся, чи все ви
робите правильно. Можливо, вам не вдасться досягти
деяких поставлених цілей. Не впадайте у відчай. 

ВОДОЛІЙ
Велика ймовірність, що Водолії будуть чинити не

зовсім правильно й справедливо. Найправильнішим
буде визнати свої помилки і постаратися докласти
максимум зусиль і коштів, щоб все відновити. Цей пе�
ріод може стати для Водоліїв вельми успішним і пози�
тивним. Головне �самі постарайтеся зрозуміти, чого
ви хочете і до чого ви прагнете. Чітко визначте для се�
бе мету, зважте всі  “за” і” “проти”.

РИБИ
Вам не рекомендується планувати все наперед.

Намагайтеся побільше довіряти своїй інтуїції.  Краще
приділити максимум часу чомусь одному, а впорав�
шись з цією справою, переходьте до іншої. У цей час у
Риб можуть виникнути непорозуміння з друзями і
близькими. Не всі будуть підтримувати ваші рішення.
Головне � залишатися чесними з собою. 

ГОРОСКОП
7 березня � 22 березня

ВП НУБіП України 
"Боярська лісова дослідна станція"

запрошує до співпраці 
фізичних осіб�підприємців 

та юридичних осіб 
у сфері надання послуг в лісовому

господарстві (послуги на лісосіці).
За додатковою інформацією
звертатися за телефонами: 

(04598) 35461, 354149 та за адресою:
м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12.

ТЕРМІНОВИЙ АВТОВИКУП
Авто будь�якої марки
цілі, після ДТП, кредитні.

Тел.: (044) 360�92�04, 
(066) 053�83�69.

Контактна особа Віталій

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

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

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ,
ОРГТЕХНІКИ, ЖК МОНІТОРІВ,

ТЕЛЕВІЗОРІВ,
ЕЛЕКТРОННИХ ВАГІВ,

ХОЛОДИЛЬНИКІВ.

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

Прокинулась, умилась, вбралась,
посміхнулась і пішла прикрашати со�
бою світ.

Якщо чоловіка від вас трясе � отже,
ви потрясаюча жінка!

Я � як шампанське: можу бути ігрис�
тою, а можу і в голову вдарити…

Жінка повинна належати тому чоло�
вікові, який вирішить всі її проблеми, а
не створить нові.

Він їсть � я готую, він носить � я перу,
він розкидає � я прибираю. І що б я без
нього робила…

Гроші в кишені � ще не крила, але як
змінюється хода!

Так хочеться бути слабкою жінкою, але,
як на зло, то коні скачуть, то хати горять…

У розлюченої жінки завжди все під
рукою.

У принципі, жінка могла б і помовча�
ти. Але у неї такого принципу немає.

� Ти знаєш, я так стомилася, адже
ми з тобою йдемо вже дві години.

�  Потерпи, мила, незабаром при�
вал.

� Не можу. Мені рюкзак плечі натер,
кеди тиснуть, сонце пече!

�  Ну що ж я можу зробити, кохана?
�  Можливо, ти вилізеш з рюкзака?

� Минулого тижня я дав оголошення
в газету, що шукаю супутницю життя. І
ось уже одержав цілий мішок листів.

�   І що в них?
�  Переважно одне й те ж: "Бери

мою!"

� Потрібно нарешті звільнити нашого
шофера. Сьогодні він утретє ледве
мене не вбив.

� Він хвацький парубок. Давай дамо
йому ще один шанс.

Анекдоти
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Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50

Втрачене свідоцтво про державну
атестацію приватного підприємства ЗОШ
І�ІІІ ступеня “Виноградник” (серія ЗНЗ №
001718 від 27 03 2012, наказ № 99), видане
Головним Управлінням науки і освіти,
вважати недійсним.

ФАБРИКА  ТОВАРІВ 

ДЛЯ ДОМУ «ЕРГОПАК»
ОГОЛОШУЄ ПРО ВАКАНСІЮ

ВАНТАЖНИКА
Вимоги:  проживання  в Боярці, Тарасівці

Адреса: вул. 40 років Жовтня, 36 (колишній завод “Іскра”)
2  зміни (перший тиждень – І зміна, другий тиждень – ІІ зміна)
І зміна: 8:00 – 17:00, ІІ зміна: 16:00 – 01:00

3000 грн
Тел. (04598) 46�882, e�mail: hr@ergopack.ua

Втрачене посвідчення учасника бойових
дій (серія АА № 227 987), видане Києво�
Святошинським районним військовим
комісаріатом Київської області на ім'я
Трипольського Володимира Миколайови�
ча, вважати недійсним.

Втрачений паспорт громадянина України
(серія СМ № 831975) на ім'я Гукович Наталії
Миколаївни, 27 червня 1974 року наро�
дження, виданий Києво�Святошинським
РВ ГУ МВС України в Київській області 10
серпня 2006 року, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення водія (серія КХС
№253972) на ім'я Міщенко Наталії
Миколаївни, видане Державтоінспекцією
МРЕВ м. Боярки 10 квітня 2002 року,
вважати недійсним. 


