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БУДИНОК ДИТИНИ ВИЗНАНО
"НАЙНОВОРІЧНІШИМ"

ТV �

прогр
ам

а

Наприкінці 2012

року в Боярському

краєзнавчому музеї

відкрилася персо�

нальна виставка зас�

луженої майстрині

народного мистецтва

України, члена Націо�

нальної спілки майс�

трів народного мис�

тецтва України, лау�

реата Київської об�

ласної премії ім. Петра Верни Зінаїди Щерба�

кової. 

УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ)2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ )
4 ГРН

10, 11 стор.

"Новий рік � на по�

ріг!". Концертною

програмою саме з

такою назвою зустрі�

чали (чи не найпер�

шими?) це свято 23

грудня вихованці Бо�

ярського будинку

культури, що в істо�

ричній частині міста.

А разом із ними �

численні юні глядачі,

які вщент заповнили цю гостинну залу.

3, 4 стор.

Мороз та сонце, сніг та лід � отже,  давно

пора ставати на ковзани! Шанувальники цьо�

го способу активного відпочинку саме так і

вчинили.  Адже в Боярці для цього створено

всі умови. Як і торік, біля будинку "Укртелеко�

му" працює  міський льодовий стадіон. Тож

його команда щиро запрошує усіх боярчан та

гостей міста  скористатися можливістю весе�

ло і головне з користю для свого здоров'я

провести дозвілля на ковзанці.

2 стор.

МІСЬКА КОВЗАНКА ) ПРАЦЮЄ!

У номері

ЖИТТЯ )  ЯК КИЛИМ

У рамках підготовки до

святкування різдвяно�ново�

річних свят відбувся конкурс

на найкраще святкове офор�

млення серед установ, під�

приємств та закладів міста.

Приємно було споглядати

святково вбрані вітрини та

фасади багатьох боярських

закладів торгівлі, установ

тощо. 

Радісно було перебувати
там, де у святкові дні сяяли яск�
раві новорічні вогники. Особли�
во тішить той факт, що все час�
тіше навіть приватні будиночки
багатьох боярчан у ці дні вигра�
ють чарівними вогниками. 

На думку комісії, це доволі
добрий знак, коли люди свідо�
мо створюють собі та своїм
землякам святковий настрій.
Але особливо постаралися
працівники Київського облас�
ного спеціалізованого будинку
дитини, що знаходиться на ву�
лиці Хрещатик. Дух Різдва та
Нового року тут було передано
найкраще. Тому саме будинок
дитини і став переможцем
міського конкурсу на найкраще
святкове оформлення. Тож ві�
таємо заклад з перемогою. 
І зичимо усім жителям міста та�
кого самого прагнення до ство�
рення краси власними руками.

Є у боярчан традиція: в новорічну ніч 1 січня зби�

ратися всією громадою під центральною ялинкою

на майдані біля будинку урочистих подій…

Тож і цього року, прослухавши звернення Президента
до українського народу у теплі та добрі біля своїх бла�
китних екранів, вибиралися боярчани родинами та ком�
паніями зі своїх святкових "криївок" і весело прямували
до головної ялинки нашого міста…

А там � свято! На святково вбраній сцені � Дід Мороз та
красуня�Снігуронька! І святково�новорічна програма
для усіх, хто вирішив розділити радість новорічної ночі
серед земляків! І щирі вітання міського голови Боярки
Тараса Добрівського! 





  





НА ВОДОХРЕЩА ) 
ДО НАЙДАВНІШОГО

БОЯРСЬКОГО

ХРАМУ

19 січня православні хрис�

тияни відзначають день

Хрещення Господнього

або, як його ще назива�

ють, свято Богоявлення.

Вважається, що цього

дня вода в усіх водой�

мах набуває цілющих

властивостей. Тож не�

дарма давні традиції

святкування Водохреща

включали в себе занурен�

ня у воду. За багаторічною

традицією, святкування Во�

дохреща з купанням в ополон�

ці відбудеться 19 січня і в історич�

ній частині Боярки, на ставку біля

Свято�Михайлівського храму.

Свята Божественна Літургія цього дня розпочнеться в храмі Архис�

тратига Михаїла о 8:30. Після її завершення відбудеться чин освячен�

ня води у церковній криниці та  у Церковному ставку. 

Запрошуємо боярчан та гостей міста цього дня відчути на собі бла�

годатну силу спільної молитви та цілющої богоявленської води. Пере�

конані, що цьогорічне святкування Водохреща з купанням в ополонці,

традиційними колядками та частуванням запам'ятається усім, хто за�

вітає до Свято�Михайлівської церкви.

Цими днями свої
ювілеї святкують ша�
новані люди нашого
міста, члени Бояр�
ської міської органі�
зації інвалідів війни та
Збройних Сил:

Резнік 
Микола Петрович 19.12.2012 � 90 років

Шуріпа 
Петро Данилович 2.01.2013 � 85 років

Янчевська 
Ніна Іларіонівна 16.01.2013 � 85 років

Обертас 
Григорій Ілліч 23.01.2013 � 95 років

Хапков 
Василь Іванович 14.01.2013 � 95 років.

Многая літа вам, дорогі ветерани!
Щастя, здоров'я, 

достатку та радості!

З повагою, 
голова Боярської міської організації 

інвалідів війни та Збройних Сил 
Володимир Нурищенко

���� ���	��� 
�	
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ЯК ІСТОРИЧНІ СВЯТА 
В ІСТОРИЧНІЙ ЧАСТИНІ 

НАШОГО МІСТА СВЯТКУВАЛИ!

З НОВИМ РОКОМ, ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРРКККК ОООО !!!!

3 стор.
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26 грудня, після декількох невдалих
спроб прийняти міський бюджет на 2013
рік, депутати нарешті досягли консенсусу
і прийняли головний фінансовий доку�
мент міста. Це сталося під час ІІ пленар�
ного засідання чергової 28 сесії Боярської
міської ради VІ скликання, яке розпочало�
ся 25 грудня і після оголошеної перерви
завершилося наступного дня. Вогні різ�
двяно�новорічної ялинки примирили усіх
депутатів, навіть ту їх частину, що була на�
лаштована досить войовничо. Тож у новий
рік Боярка увійшла з новим бюджетом.

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі
� ����� ��� - 

�� ����� ��������

Мороз та сонце, сніг та лід � отже,  дав�
но пора ставати на ковзани! Шанувальни�
ки цього способу активного відпочинку
саме так і вчинили.  Адже в Боярці для
цього створено всі умови. Як і торік, біля
будинку "Укртелекому" працює  міський
льодовий стадіон. Тож його команда щиро
запрошує усіх боярчан та гостей міста
скористатися можливістю весело і голов�
не з користю для свого здоров'я провести
своє дозвілля на ковзанці.

Режим роботи льодового стадіону: з
12.00 до 22.00 у будні, з 10.00 до 22.00 � у
вихідні. Можна користуватися як власни�
ми, так і взятими у прокат ковзанами. Крім
цього, ті, хто вперше стає на лід, можуть
безкоштовно  скористатися послугами
інструктора. А також відпочити за склян�
кою гарячого чаю чи кави.

Тож не гаймо час і стаємо на ковзани!

����	 ����	��	 -
��	���! 

Втрачене свідоцтво про право влас�
ності на нерухоме майно в м. Боярка
Київської області, Києво�Святошин�
ського району, вул. Білогородська, 
б. 51, корп. 5, кв. 96, видане на ім'я  Ніни
Петрівни Драган 10.03.2008 р., зареєс�
троване в електронному реєстрі прав
власності 31.03.2008 р., вважати недій�
сним. 

З 26 грудня 2012 р. по 09 січня 2013 р.
тривало громадське слухання щодо враху�
вання громадських інтересів під час роз�
роблення детальних планів території цен�
тральної частини м. Боярка  з парком Пе�
ремоги та парку імені Т. Шевченка.

Розробником цієї містобудівної доку�

ментації є проектний інститут проектуван�
ня міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя.
Замовником цієї містобудівної документа�
ції є виконавчий комітет Боярської міської
ради.

Пропозицій (зауважень) за період про�
ведення громадських слухань до виконав�

чого комітету Боярської міської ради не
надходило. Громадські слухання  щодо
врахування громадських інтересів під час
розроблення детальних планів території
центральної частини м. Боярка з парком
Перемоги та парку імені Т. Шевченка � за�
вершені. 

Стисло

Під час новорічних свят,
зупиняючи порушників
правил дорожнього руху,
інспектори ДАІ проводили

з водіями транспортних
засобів   профілактичні
бесіди,  а замість прото�
колів та штрафів дарува�

ли пам'ятні кален�
дарі та листівки.
Сподіваємося, що
такі святкові про�
філактичні заходи
с п р и я т и м у т ь
зменшенню кіль�
кості порушників
ПДР. Тож будьте
уважними за кер�
мом та пам'ятайте �
дорога помилок
не прощає. Цінуй�

те життя, і нехай у вашому
житті, дорогі водії, пану�
ють злагода та благопо�
луччя.

2421ДТП трапилося за 2012
рік на автошляхах Києво�

Святошинського району (в 2011 році �
1573), в яких 50 осіб загинуло (в 2011 р.
� 39) і 373 отримали тілесні ушкоджен�
ня (в 2011 р. � 292). Ці показники є най�
вищими серед інших районів Київської
області.

Варто зазначити, що серед голов�
них причин виникнення ДТП � недотри�
мання дистанції (665), перевищення
швидкості (526), маневрування (518),
керування транспортним засобом в
нетверезому стані (139), виїзд на зус�
трічну смугу (55). 

�	���� ��������� �	�'���	 ������	

У такий спосіб
водіїв з Новим ро�
ком привітали пред�
ставники відділення
Державтоінспекції
Києво�Святошин�
ського РВ ГУ МВС
України у Київській
області.

Серед них � міський голова
Боярки Тарас Григорович Доб�
рівський. Безумовно, це є виз�
нання новаторських підходів ме�
ра до вирішення питань громади
та її розбудови, а також чудовий
передноворічний подарунок. 

Цю звістку Тарас Григорович
прокоментував так: "Вибір моєї

кандидатури до Президентсько�
го кадрового резерву � це не ли�
ше висока честь для мене і для
Боярки, а ще і велика відпові�
дальність, але в той же час � це
нові можливості та широкі пер�
спективи для нашого міста в різ�
них напрямах суспільного життя.
Цей шанс ми маємо використа�
ти максимально ефективно для
вирішення стратегічних планів
розвитку Боярки: створити

сприятливі умови для стабільно�
го зростання добробуту бояр�
чан, для підвищення соціально�
культурного рівня у місті, покра�
щання його інфраструктури та
благоустрою.

Людський потенціал Боярка
має значний. До нього необхідно
додати та адаптувати до місце�
вих умов успішний досвід розбу�
дови інших міст та громад, � як ук�
раїнський, так і зарубіжний, �

спільно визначити пріоритетні
напрямки розвитку нашого міста, �
і потужною, вмотивованою на до�
сягнення реальних намічених ці�
лей командою однодумців,
об'єднавши зусилля,  братися до
роботи." 

Тож вітаємо нашого мера
Тараса Григоровича Добрів�
ського з обранням його  до
Президентського кадрового
резерву!

�������� ����	�� �	������� ������������� �	������
������ "���	 ����	 �	���" � 2012 ����

Розпорядженням
Президента України №
245/2012�рп від 29.12.2012
року затверджено список
осіб, зарахованих до Прези�
дентського кадрового резер�
ву "Нова еліта нації" у 2012
році. Їх відбір, який передба�
чав співбесіду, захист науко�
вої теми та інші тестування,
тривав протягом шести міся�
ців та проходив у три етапи. В
ньому взяло участь 1200
осіб, проте до кадрового ре�
зерву було зараховано тільки
60 посадовців.   

5 січня 2013 року

Мовою цифр

Довідково: інформація з "ПОЛОЖЕННЯ про
Президентський кадровий резерв "Нова еліта
нації".

...Президентський кадровий резерв форму�
ється з метою добору та підготовки до роботи у
сферах державного управління, що мають пріо�
ритетне значення для досягнення цілей соціаль�
но�економічного розвитку (далі � пріоритетні
сфери державного управління), найбільш обда�
рованих громадян України.

...Професійний розвиток осіб, зарахованих до
Президентського кадрового резерву, здійсню�
ється шляхом:

підвищення рівня професійної компетентності,
зокрема, у формі професійних програм, спеціаль�
них курсів, тематичних семінарів, тренінгів, що ор�
ганізовуються Національною академією держав�
ного управління при Президентові України;

підвищення кваліфікації у провідних вищих нав�
чальних закладах України та за кордоном;

стажування в державних органах, а також на дер�
жавних підприємствах, в установах та організаціях;

участі в конференціях, нарадах, семінарах,
круглих столах, тренінгах, робочих групах з підго�
товки проектів програм, нормативно�правових
актів тощо.

Першими під знесення під�
пали кіоски, що встановлені бі�
ля дитячої консультації побли�
зу ст. "Тарасівка". Зранку, о 
10�ій годині, працівники кому�
нальних служб у супроводі бій�
ців громадського формування
"Боярська варта" та депутатів
міськради взялися за виконан�
ня рішення Боярської міської
ради №26/1273 від 22 листо�
пада 2012 року "Про внесення
змін до Правил благоустрою
території міста Боярка", яке
передбачає демонтаж неза�
конно встановлених МАФів.  

Працівники та власники МАФів
почувалися розгубленими.
"Оце так початок нового року!
Що ж буде далі?" � Чується да�
леко не риторичне запитання
власниці одного з кіосків, яка
за допомогою робітників спіш�
но вантажить на автобус товар
та торговельне обладнання.

Тим часом триває знеструм�
лення кіосків. Як пояснює ке�
рівник ГФ "Боярська варта"

Олег Новохацький, час обрано
не випадково. "У такий лютий
мороз у знеструмленому при�
міщенні довго не поторгуєш, �
говорить Олег Олексійович. �
Адже ми двічі попереджали
продавців під розписку із зо�
бов'язанням передати власни�
кам МАФів попередження про
їх демонтаж. Але вони жодним
чином не відреагували на наші
попередження. Сьогодні від�
булося знеструмлення кіосків.
Через два тижні, якщо власни�
ки не приберуть свої МАФи са�
мі, це зробимо ми, поріжемо
та здамо їх на металобрухт".

Як повідомив керівник ГФ
"Боярська варта", малі архітек�
турні форми, встановлені не�
законно, будуть згодом знесе�
ні по всьому місту. Таким чи�
ном міська влада має намір
демонтувати усі МАФи, влас�
ники яких не мають усієї необ�
хідної дозвільної документації.

Доки працівники КП
"БГВУЖКГ" завершують зне�
струмлення МАФів, я вирішила
погрітися в одному із магазин�
чиків, розміщених ближче до
автобусної зупинки. Власниця
торговельного закладу, діз�
навшись про демонтаж МАФів,
зітхнула і промовила: "А ми са�
мі залишаємо це місце. Адже

після відкриття "Фори" торгів�
ля стала ніякою, а орендна
плата за приміщення висока.
За ці гроші ми зможемо взяти
в оренду магазин у Києві". 

Закон капіталізму, який гово�
рить про те, що великий бізнес
поглинає та витісняє малий біз�
нес, перенесений на боярські
реалії, виглядає якось болісно.
Бо це � наші люди, які втратять
можливість заробляти гроші та
годувати свої родини. Хоча є й
інший погляд на цю ситуацію:
можливо ускладнені обставини
змусять їх шукати нові шляхи
для заробляння грошей. Зреш�

тою, наш народ завжди умів до�
лати непереборні перешкоди.
Переживе і це, та ще й вигадає
щось краще...

А кіоски, які зовсім скоро
зникнуть з лиця міста, за три�
валий час експлуатації, й
справді виглядають благенько.
Місто розвивається, на зміну
маленьким магазинчикам при�
ходять великі супермаркети і
люди із задоволенням корис�
туються ними. Тож час має свої
закони і владно диктує їх нам.
Програє той, хто вчасно не чує.

Тетяна Зубкова, 

фото автора

10 січня в місті розпо�
чато демонтаж незаконно
встановлених на території
Боярки малих архітектурних
форм (МАФів).
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Про завершення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення

детальних планів території центральної частини м. Боярка з парком Перемоги та парку імені Т. Шевченка 

СПІВЧУВАЄМО

Висловлюємо щире

співчуття заступнику голови

Боярської міської ради

Валерію Михайловичу

Дубовецькому
з приводу тяжкої втрати �

смерті його матері 

Дубовецької
Галини Михайлівни

Колеги 



І сяяв молодий Новий рік чарівними
вогнями святково вбраних ялинок (перед
Будинком культури та всередині його за�
тишного приміщення). І кружляв у танку
на сцені разом з вихованцями хореогра�
фічної студії БК "Golden Dance" (керівники �
Єлизавета Іванова та Віолета Богатирен�
ко). І вигравав дзвінкоголосо піснями ра�
зом із найкращими виконавцями вокаль�
ної студії БК "Зорепад" (керівник � Наталя
Горенко) Валерією Гоц, Тамарою Петри�
ченко, Аліною Храпачевською, Дашею
Корнійчук та Крістіною Новіковою…

Ні, того дня не падали зорі із небесної
високості. Вони просто зліталися на свя�
то, щоб засяяти щастям в захоплених ди�
тячих очах! А солодким акордом свята

стало вручення всім його маленьким
учасникам подарунків. 

� Моя особлива подяка, як директора
Будинку культури, � говорить Тетяна Іва�
нова, керівник закладу,  � нашим добрим
помічникам Діда Мороза від Партії регіо�
нів: депутату Києво�Святошинської ра�
йонної ради Володимиру Добрівському,
депутатам Боярської міської ради Люд�
милі Яременко та Костянтину Пацьорі, які

передали 200 солодких подарунків дітям
історичної частини міста! 

Вітали маленьких жителів цієї частини
міста і представники церкви "Спасіння" 
м. Боярки на чолі з пастором Сергієм Тка�
ченком. Та не просто вітали, а чудовим
різдвяним концертом, який відбувся 8 січ�
ня за підтримки Боярського будинку куль�
тури.

І пов'язані з тим вітанням надії, які просто таки повинні втіли�
тися в життя протягом Року водяної Змії…

Святковий салют став апофеозом масового народного гулян�
ня під ялинкою. Злітають в нічне небо китайські ліхтарики з жи�
вими вогниками всередині, утворюють неперервну канонаду
постріли�вибухи петард, чарівними квітами розцвітають в тем�
ряві зірочки бенгальських вогнів! 

Отже, свято вдалося! З Новим Роком, Боярко! 

З Новим Щастям!

ТОВ "ЛЕКГРУП", розташоване за адресою:  Київська обл., Києво�
Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 195, повідомляє
про намір одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в ат�
мосферне повітря стаціонарними джерелами.

На території підприємства знаходяться 16 джерел, що викидають
забруднюючі речовини в атмосферне повітря. Розрахунок розсію�
вання показав, що підприємство не здійснює шкідливого впливу в ат�
мосферне повітря.

Оцінка впливу викидів на стан забруднення атмосферного повітря
дає можливість підприємству отримати в установленому порядку
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пропозиції і зауваження приймаються у Києво�Святошинській
райдержадміністрації у відділі з питань надзвичайних ситуацій та ци�
вільної оборони за телефоном 454�47�20 та адресою: м. Київ, прос�
пект Перемоги, 126.

Бібліотека… Запах книги, шурхіт аркушів паперу і якась невлови�
мо святкова, сакральна тиша � таїнство Пізнання. Це і є Боярська
міська бібліотека для дорослих №2, що по вул. Молодіжній, 77.

Переконана, що кожен, хто колись був читачем, зберігає у най�
потаємніших закутках свого серця подібні спогади про свою пер�
шу зустріч із бібліотекою. 

Змінюється час, відповідно змінюються запити читачів і ми, біб�
ліотекарі, докладаємо всіх зусиль, щоб бібліотеки залишалися ти�
ми установами, де можна знайти живе людське спілкування через
книгу.

Нині в роботі бібліотеки поєднуються завдання та функції інфор�
маційної, культурної та освітньої сфер. Проте я переконана, що і
сьогодні книга є основним джерелом знань.

Фонд нашої бібліотеки нараховує 22 тисячі видань. У 2012 році
ми отримували більше 20 найменувань різноманітних періодичних
видань. Бібліотеку відвідують переважно учні старших класів, уч�
нівська молодь, вчителі, робітники та люди старшого покоління.

У нас ви можете будь�яке видання з фонду взяти у тимчасове ко�
ристування, переглянути газети та журнали, відвідати масові біблі�
отечні заходи, знайти відповіді на свої запитання.

Бібліотекарі допоможуть вам підібрати літературу відповідно до
ваших уподобань та потреб, навчать самостійно орієнтуватися у
бібліотечному просторі. Особливу увагу ми приділяємо індивіду�
альній роботі з користувачами.

З легкої руки міського голови Тараса Добрівського  в приміщен�
ні бібліотеки, в залі абонементу, з 2011 року розпочав свою роботу
клуб любителів книги. Тут можна знайти книги сучасних авторів, як
українських, так і зарубіжних, фантастику, детективи, романи.

Працівники бібліотеки впевнено можуть стверджувати, що усі
свої знання та професійні вміння застосовують заради створення
в бібліотеці комфортної для наших читачів атмосфери. Адже го�
ловне завдання нашої бібліотеки � служити Його величності Чита�
чу.

Щоправда, маємо ми й певні проблеми. Відсутність Інтернету
значно звужує наші можливості у задоволенні усіх запитів користу�
вачів. Проте впевнена, що в майбутньому ця проблема буде вирі�
шена. А поки запрошую всіх шанувальників Книжки до нашої біблі�
отеки, яка є справжньою цариною друкованого слова. 

Людмила Драчевська, 

завідувач міської бібліотеки для дорослих №2

Нещодавно у

приміщенні редакції

газети "Боярка7

інформ" пролунав

телефонний дзвоник.

Це телефонував

пенсіонер Іван

Григорович

Давиденко, котрий з

1956 року живе у

Боярці.

"Такої багатосніжної зими давно не пригадую, � говорив
пенсіонер. � Це добре для озимих культур, але дуже
небезпечно для саду. До того ж дуже складно пережиту
таку зиму пташкам. Я знаю про це, тому зі своєї пенсії на 86
грн. придбав соняшникового насіння і тепер ним
підгодовую пташок. Тому що знаю: влітку вони віддячать
мені сторицею, коли будуть знищувати шкідників саду.

Моєму правнукові 6,5 років. Щодня він прибігає до мене і
перше його запитання: "Дідусю, а ти вже годував пташок?"
На мою думку, навчання підростаючого покоління на
власному прикладі має величезне виховне значення. Адже
можна говорити про допомогу пернатим, а можна взяти і
зробити разом із дитиною годівничку, а потім щодня
наповнювати її кормом”.

До речі, способів зробити годівничку існує дуже багато.
Можна навіть використати пластикові пляшки, головне,
щоб у такої годівнички був дашок, інакше її засипле снігом і
пташки залишаться голодними. Як стверджують
орнітологи, птахи, які залишаються зимувати в Україні,
здатні витримати навіть до 40 градусів морозу, але за однієї
умови: якщо буде чим харчуватися. При низькій
температурі повітря пташкам потрібно значно більше
корму, але під таким шаром снігу його дуже важко добути.
Тому під час багатосніжних зим пташки масово
перебираються поближче до людського житла,
сподіваючись прогодуватися біля нас, людей.

Тож берімо приклад з нашого читача Івана Давиденка.
Зерно, хлібні крихти, шматочки несолоного сала � усе це
допоможе пернатим вижити.

ЙЙ
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Наприкінці минулого року набрав

чинності Закон України "Про Єди�

ний державний демографічний  ре�

єстр та документи, що підтверджу�

ють громадянство України, посвід�

чують особу чи її спеціальний ста�

тус", відповідно до якого Києво�

Святошинський районний відділ

Державної міграційної служби

України розпочав процес поступо�

вого впровадження документів, які

будуть містити безконтактний

електронний носій із біометрични�

ми даними власника документа. 

Крім нормативно�правового урегу�
лювання процедур оформлення та ви�
дачі документів нового зразка (біомет�
ричні документи), вживатимуться ор�
ганізаційні заходи для створення інф�
раструктури та забезпечення всіх те�
риторіальних підрозділів ДМС України
обладнанням, необхідним для офор�
млення та видачі біометричних доку�
ментів тільки після врегулювання заз�
начених питань. Державна міграційна
служба України розпочне оформлення
та видачу біометричних документів
відповідно до зазначеного Закону
України. Інформація про це буде роз�
міщена в ЗМІ та на офіційному сайті
ДМС України. 

Разом із цим залишаються чинними
положення про паспорт громадянина
України та паспорт громадянина Укра�
їни для виїзду за кордон, затверджені
Постановою Верховної Ради України
від 26 червня 1992 року № 2503�ХІІ. То�
му Державна міграційна служба Украї�
ни буде видавати громадянам доку�
менти "старого" зразка до завершення
підготовчих заходів щодо впроваджен�
ня біометричних документів. 

Усі паспорти громадянина України,
видані відповідно до Постанови Вер�
ховної Ради України від 26 червня 1992
року № 2503�ХІІ, будуть чинними без�
строково і обмінювати їх на біометрич�
ні паспорти � це право, але не
обов'язок громадянина України. 

Паспорти громадянина України для
виїзду за кордон (закордонні паспор�
ти) також зберігатимуть свою чинність
у повному обсязі до дати, зазначеної у
паспорті, як кінцева дата дії. З ним
можна буде і надалі виїжджати за кор�
дон, отримувати візи тощо. 

Варто також зазначити, що громадя�
ни, які вже подали або подаватимуть
до початку оформлення біометричних
документів заяви про оформлення та
видачу паспортів (як паспорта грома�
дянина України, так і паспортів грома�
дянина України для виїзду за кордон),
отримають документи "старого" зраз�
ка, які також будуть чинними відповід�
но до Постанови Верховної Ради Укра�
їни від 26 червня 1992 року. 

Ігор Сімонько, 

начальник Києво�Святошинсько�

го районного відділу ДМС 

 Для довідки 
Паспорт нового зразка міститиме

вмонтований чіп із біометричною ін�
формацією: фото людини, відбитки
пальців та інформацію про громадяни�
на, що міститься в діючому паспорті.
За бажанням в біометричний паспорт
може бути включено додаткову інфор�
мацію. Водночас інформація біомет�
ричних паспортів вноситься до Єдино�
го державного демографічного реєс�
тру � це електронна інформаційно�те�
лекомунікаційна система, призначена
для зберігання, обробки, використан�
ня інформації про громадянина дер�
жави. Також, згідно із законом, така ін�
формація є конфіденційною, а її не�
розголошення гарантується держа�
вою.
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Актуально

"Новий рік � на поріг!". Концерт�
ною програмою саме з такою назвою
зустрічали (чи не найпершими?) це свя�
то 23 грудня вихованці Боярського бу�
динку культури, що в історичній частині
міста.  А разом із ними � численні юні
глядачі, які вщент заповнили цю гостин�
ну залу.

4 стор.
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На зустріч з музами прий�
шли численні шанувальники
поетичного слова та хорового
співу. Тон зустрічі задала Лю�
бов Осіпенко. Ця жінка зі світ�
лою та щирою усмішкою, з лі�
ричним голосом зачарувала
усіх присутніх. Вона познайо�
мила слухачів зі своїм творчим
доробком. Розповіла про ті
книги, що вийшли з�під її пе�
ра: "Жіночі таємниці", "Кали�
нова гілка" та "Для чого люди

на землі". У вико�
нанні авторки її лі�
ричні та гуморис�
тичні поезії звучали
неповторно. Кожну
із них слухачі зустрі�
чали оплесками.

Музичним дарун�
ком для присутніх
стала добірка укра�
їнських народних та
авторських пісень у
виконанні хору "На�
дія" під керівниц�
твом Любові Рачин�
ської. 

Звісно, були квіти та слова
щирої вдячності від глядачів,
зокрема від керівника вете�
ранської організації Володи�

мира Нурищенка, слова пое�
тичних вітань та побажань від
боярського поета, інваліда
Великої Вітчизняної війни Ми�

коли Ткаченка та інших вдяч�
них слухачів.

Тетяна Зубкова, 
фото автора
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Свій перший новорічний ранок від�
святкували вихованці Центру раннього
розвитку "Лада�Ладушка" 27 грудня.
Заклад відкрився 1 вересня 2012 року.
Його керівник Оксана Чемес розпові�
дає, що до ідеї створення такого цен�
тру її підштовхнули численні подруги,
котрі мають малюків у віці від 1,5 до 6
років. Адже дитячі садочки міста пере�
повнені, а усім батькам хочеться, щоб
діти були не лише доглянуті, а й отри�
мували якісні освітні послуги. Тому
центр раннього розвитку "Лада�Ла�
душка" вже має добру славу. Тут діє три
групи для діток у віці від півтора до

трьох років, від трьох до п'яти і від п'яти
до шести років. Малечу тут оточують
увагою та любов'ю, дітки вчаться співа�
ти, танцювати, малювати і отримують
інші потрібні у наш час знання. 

Новорічне свято для вихованців "Ла�
ди�Ладушки" відбулося у кращих тра�
диціях святкування Нового року. Діти
потішили батьків пісеньками, пограли�
ся з Дідом Морозом та, звісно, отрима�
ли подарунки. Тож з радістю констатує�
мо факт появи в місті ще одного хоро�
шого дитячого закладу, який може до�
помогти батькам вирішити проблему
навчання дітей дошкільного віку.

���� �	���	�� �� "�	��-�	��
��"

Яскраві вишукані костюми, відшліфо�
вані до блиску концертні номери, � пред�
мет особливої гордості та власне візи�
тівка керівника студії Оксани Нурищен�
ко, � усе сприяло створенню особливого
настрою численних глядачів. Імена вихо�
ванців Оксани Микола�
ївни � це по суті імена
майбутніх зірок. Таня
Сарапіна, Аліна Соло�
ненко, Катя Фаюра, Ан�
желіка Плєвако, Зіновій
Ціко, Аня Савченко, Ве�
роніка Дудко, Маша Хо�
лод, Катя Атландєрова,
Таня Зузанська. Саме
вони того дня творили
на сцені справжнє диво
краси та пісні. 

А вже 6 січня, у перед�
день Різдва, ледве зася�
яла в небі перша зірка,
студійці разом із гуртом
"ТріоРіо" у складі Окса�
ни Нурищенко, Людми�
ли Яковенко і Тетяни Во�

лодай вирушили колядувати. Гостинно
відчинялися перед ними двері осель
батьків, дідусів та бабусь. Лунали веселі
колядки та різдвяні віншування. Усміш�
ками та різдвяними привітаннями вітали
колядників зустрічні перехожі. Адже, на
жаль, нечасто їх нині зустрінеш на вули�
цях нашого міста.  

За традицією, колядування заверши�
лося наступного дня в Свято�Покров�
ському храмі міста Боярка, де на запро�
шення настоятеля храму протоієрея Ди�
митрія студійці разом з гуртом "ТріоРіо"
привітали парафіян храму з Різдвом. До
речі, цьогорічне святкування Різдва у
храмі було особливим. Адже розділити
молитовну радість із парафіянами сюди
прибули відомий кобзар Тарас Компані�
ченко та співачка Руслана Лоцман, а та�
кож вихованці недільної школи храму.

����� "������	" ������	�	 �	����� � �����
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З особливою ретельністю заз�
вичай готуються до Нового року та
Різдва вихованці народної студії ест�
радно�народного співу "Перлина", що
діє в Центрі творчості молоді "Оберіг".
Тож 26 грудня актова зала "Оберегу"
перетворилася на епіцентр святкової
феєрії, під час якої вихованці "Перли�
ни" подарували своїм батькам неза�

бутні враження.

Нагадаємо: колись саме з турнірів на
призи Діда Мороза починалося києво�
святошинське дзюдо. І от напередодні
нового 2013 року Дід Мороз знову вий�
шов на татамі на чолі традиційного па�
раду�алле всіх учасників, яким і відкрився
турнір…

Почнемо із найприємнішого. Саме на
турнірі�2012, вже у новій іпостасі, дебю�
тувала за суддівським столиком Світлана
Ярьомка � випускниця Боярського колед�
жу екології та природних ресурсів, наша
Королева Татамі, яка 18 грудня отримала
посвідчення заслуженого майстра спор�
ту! І це � в свої 23 роки!!! Причому така
подія трапилася вперше в історії бороть�
би не лише Києво�Святошинського райо�
ну, а й всієї Київської області… 

Що ж до боярчан, які того дня підняли�
ся на чемпіонський п'єдестал, то тут
просто неможливо обійти увагою Андрія
Єналієва, який став володарем призової
бронзи у ваговій категорії 46 кг. Відкриє�
мо таємницю: Андрій � син майстра спор�
ту з боротьби самбо Олега Єналієва, ви�
хованця динамівської школи боротьби…

Вітаючи сина з перемогою, розчулений
батько цілком відповідально заявив:

� У нашому місті й в нашому районі були
і є сильні борці, в усьому світі знані. Та на
підході вже нове покоління самбістів�
дзюдоїстів, і буде воно ще краще, ще
сильніше і, коли хочете, ще зірковіше! За�
чекайте років 10�15, і ви в цьому переко�
наєтеся. А ми чекати не будемо! Ми буде�
мо тренуватися і… перемагати!

До речі,  наймолодшим учасником зма�
гань став семирічний боярчанин Артем
Лєзнік. Лише восени хлопчина розпочав
тренування, відтак вишнівський чемпіо�
нат Діда Мороза став його першим стар�
том у великому спорті. А відтак, батькам
хлопця, мабуть, вже час готувати місце
для майбутніх нагород сина. 

Радислав Кокодзей

29 грудня в Києво�Святошин�
ській ДЮСШ м. Вишневого відбувся
Турнір Діда Мороза з боротьби дзюдо,
учасниками якого стали юні дзюдоїсти
2000�2007�го років народження. Се�
ред 127 учасників турніру були й наші
боярські борці.

��� �����… 
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Нещодавно в Бояр�
ському будинку мислив�
ців та рибалок відбулася
зустріч з поетесою Лю�
бов'ю Осіпенко за участю
народного аматорського
хору "Надія". 

� Такі різдвяні концерти, �
розповідає Тетяна Станісла�
вівна, � за чотири роки, впро�
довж яких наш Будинок куль�
тури співпрацює з релігій�
ною конфесією, вже стали
доброю традицією. До речі,
ця співпраця (точніше � до�
помога нашому закладу від
церкви "Спасіння") лише
концертами не обмежуєть�
ся…

Більш детально дізнатися
про це не встигаю. Тому що
раптом яскраве світло зали�
ває до цього порожню сцену
й ведучі різдвяного дитячого
концерту � Олександр Пер�
вой та Андрій Копило � спо�
віщають про його початок.
Чого тільки не було в тій
святковій феєрії! Хорові пісні
в інструментальному супро�

воді від Гурту прос�
лавлення (керівни�
ки � Микола та Анна
Антонюки), дитячі
вистави під керів�
ництвом Наталії
Ткаченко та Тетяни
Попової, міні�спек�
таклі за мотивами
притч християн�
ської тематики від
театру "Осанна"
(керівники � Ігор та
Наталя Остапчуки)!
І все це � у супрово�
ді слайд�фільму на
різдвяні сюжети… А
на додачу � цікаві ігри
та конкурси з призами й со�
лодкі подарунки всім�всім�
всім!

Фінальна пісня свята… І ще
один сюрприз від постанов�
ників: разом із дзвінкими
юними голосами зринули над

сценою й потяглися до зали…
міріади райдужних мильних
бульбашок! А коли та різноко�
льорова армада, здається,
скінчилася, над головами
юних артистів, просто у ви�
тягнутих руках розцвіли тре�
петні квіти бенгальських вог�

нів! Казкові вогні свята � вогні
надії й чистих дитячих мрій…
А ще, мабуть, вогні віри. Бо ж
"Христос рождається! Славі�
мо Його!".

Олекса Цікавий, 

фото автора
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Пого�

да
06:20 Православний ка�

лендар
06:25, 07:20 Рецепти здо�

ров'я
06:30 АгроЕра
06:35, 07:40 Глас народу
06:40, 07:15 Країна on line
06:45 Сміх з доставкою

додому
07:25 Заголовки
07:30 Гість студії
07:45 Кіножурнал "Хочу

все знати"
08:20 Д/ф "О. Яковлева. 

Я сама"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Погода
09:20 Дитячий фестиваль

"Змінимо світ на
краще"

10:10 Погода
10:15 Міжнародний фес�

тиваль "Щасливі
долоні � 2012"

11:30 Х/ф "Макар слідо�
пит" 

12:35 Погода
12:40 Змінимо світ на кра�

ще!
13:00 Погода
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:35 Х/ф "Звичайне ди�

во"
14:40 Вікно в Америку
15:05 Т/с "Маруся"
16:40 Криве дзеркало
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Агро�News
18:55 Фестиваль пісні та

гумору у Коблево
19:35 Місце зустрічі
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Місце зустрічі
22:55 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:50 Кіно у деталях
00:35 Поміж рядками

06:10 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне

століття. Роксо�
лана � 2" (1)

11:45 Х/ф "Білосніжка.
Помста гномів"

13:50 Х/ф "Якось на Но�
вий рік" (1)

15:45 "Сімейні мелодра�
ми � 2"

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

століття. Роксо�
лана � 2" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Чемпіони з під�

ворітні"
00:10 ТСН

05:30 Х/ф "Ромашка, как�
тус, маргаритка" (1)

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"

08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Іронія долі, або

З легкою парою" (1)
12:00 Новини
13:25 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським � 2"

14:15 Х/ф "Зимовий кру�
їз"

16:10 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Життя, якого не

було"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:35 Т/с "Дільничний"
22:25 Д/ф "Росія. Повне

затемнення"
23:25 Х/ф "Пригоди моло�

дого Шерлока Хол�
мса"

01:15 "Подробиці"

06:00 Щастя існує
06:40 Дізнайся як
06:55 Т/с "Як я зустрів ва�

шу маму" (1)
07:30 Телепузики
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця"
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, яка гово�

рить з привида�
ми" (1)

12:00 Т/с "Якось у каз�
ці" (1)

12:55 Твою маму!
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:05 Т/с "Барвиха � 2" (1)
17:05 Досвідос

17:40 Одна за всіх
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Кузня зірок � 3
20:25 Даєш молодь!
21:30 Віталька
22:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Т/с "Реальна 

кров" (3)
00:20 БарДак

06:05 Світанок
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Х/ф "Коти проти со�

бак"
12:20 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф "Знайомтеся:

Дейв"
14:50 Х/ф "Син Маски"
16:45 Х/ф "Маска"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Морський пат�

руль"
22:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:50 Т/с "Таксі"
00:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

06:05 "Чужі помилки. Ро�
дове прокляття"

06:50 "Усе буде добре!"
08:30 "Неймовірна правда

про зірок"
09:55 "Зіркове життя"
10:50 Х/ф "За сімейними

обставинами" (1)
13:30 "Битва екстрасен�

сів"

14:25 "Кохана, ми вбиває�
мо дітей"

16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
19:50 "Україна має та�

лант! � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:35 "Україна має та�

лант! � 4"
02:00 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:15 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Найшо�
куюче

06:35 Підйом
06:40 Очевидець. Найшо�

куюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 М/ф "Незрівнянний

містер Фокс"
10:45 М/ф "Планета � 51"
12:40 Т/с "Татусеві дочки"
13:15 М/с "Злюки бобри"
14:25 Kids Time
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "АйКарлі"
15:45 Teen Time 
15:50 Т/с "Третя планета

від сонця"
16:50 Т/с "Віола Тарака�

нова. У світі зло�
чинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:35 Т/с "Вороніни"
21:40 Т/с "Щасливі ра�

зом"
22:45 Т/с "Школа" (2)
23:55 Т/с "Щоденники

вампіра" (2)
00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:20 Х/ф "Потапов, до

дошки!"
10:20 Х/ф "Замерзла з

Майамі"
12:15 "Пороблено в Укра�

їні"
13:30 "КВК� 2012"
16:10 "Новорічний парад

зірок"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Розсміши комі�

ка"
21:00 "Велика різниця"
22:00 "Вечір. Паша. Зорі."
23:25 "Розсміши коміка"
00:25 Х/ф "Американська

незаймана"

06:15 "Легенди карного
розшуку"

06:45 Х/ф "Виконавець
вироку" (1)

08:00 "Неймовірна афера
доктора "Пі"

09:00 Т/с "Спас під бере�
зами" (1)

10:50 Т/с "Реквієм для
свідка"

14:55 Т/с "Захисниця"
18:30 "Випадковий сві�

док"
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець. Поведінка пі�
дозрюваного" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас"

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Тварюки з без�

одні" (3)

06:00 Срібний апельсин
06:10 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Сліпа куля �

4. Агент і скарб
нації" (1)

11:50 Ток�шоу "Нехай го�
ворять. Нелюба
дружина Іллі Рєзні�
ка"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Т/с "Нерівний

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

Україна"
20:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
21:45 Х/ф "Хеллбой � 2.

Золота армія" (2)
23:45 Х/ф "Оселя зла 2.

Апокаліпсис" (3)
01:15 Х/ф "Вовк" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Пого�

да
06:20 Православний ка�

лендар
06:25, 07:20 Рецепти

здоров'я
06:30 АгроЕра
06:35, 07:40 Глас народу
06:40, 07:15 Країна on line
06:45 Вести.Ru
07:25 Заголовки
07:30 Гість студії
07:45 Кіножурнал "Хочу

все знати"
08:20 Д/ф "А. Пугачова.

Знайти мене"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:30 Фестиваль пісні та

гумору в Коблево
09:50 Т/с "Маруся"
11:20 Х/ф "Макар слідо�

пит" 
12:35 Погода
12:40 Хай щастить
13:00 Х/ф "Вальс довжи�

ною у життя"
15:05 Т/с "Маруся"
16:35 Криве дзеркало
18:20 Новини (із сурдо�

перекладом)
18:40 Романси О. Маліні�

на
19:35 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Соціальне шоу

"Адреналін"
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки

23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:50 Великі битви. Азен�

кур
00:35 Поміж рядками

06:05 "Служба розшуку
дітей"

06:10 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

11:50 Х/ф "Чемпіони з
підворітні"

15:50 "Сімейні мелодра�
ми � 2"

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

ліття. Роксолана �
2" (1)

19:30 ТСН
20:00 Т/с "Шерлок � 1"
22:00 "Українські сенса�

ції"
23:10 ТСН
23:25 Х/ф "Ларго Вінч.

Початок" (2)
01:35 "Українські сенсації"

05:30 Т/с "Докази"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини

09:10 Т/с "Дільничний"
11:05 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським � 2"

12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським � 2"

13:55 "Детективи"
14:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Серце Марії" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Життя, якого

не було"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:35 Т/с "Дільничний"
22:25 Д/ф "Росія. Повне

затемнення"
23:20 Х/ф "Шерлок

Холмс. Кімнати
смерті. Темне по�
ходження Шерлока
Холмса"

01:20 "Подробиці"

06:00 Щастя існує
06:40 Дізнайся як
06:55 Т/с "Як я зустрів ва�

шу маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця"
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця"
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:05 Т/с "Барвиха � 2" (1)
17:05 Досвідос
17:40 Одна за всіх

18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Кузня зірок � 3
20:25 Даєш молодь!
21:30 Віталька
22:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Т/с "Реальна кров" (3)
00:20 БарДак

05:55 Світанок
06:55 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
12:35 Анекдоти по�укра�

їнськи
12:45 Факти. День
12:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:05 Т/с "Морський пат�

руль"
16:30 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Морський пат�

руль"
22:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:50 Т/с "Таксі"

06:05 "Чужі помилки. Ніж
у спину"

06:50 "Усе буде добре!"
08:25 "Неймовірна прав�

да про зірок"
10:05 "Зіркове життя"
11:00 Х/ф "Кохання на

два полюси"
12:50 Х/ф "Суджений�ря�

джений" (1)
14:30 "Кохана, ми вбива�

ємо дітей"
16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"
19:45 "Україна має та�

лант! � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:35 "Україна має та�

лант! � 4"
02:10 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:15 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Най�
шокуюче

06:35 Підйом
06:40 Очевидець. Най�

шокуюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тарака�

нова. У світі зло�
чинних пристрас�
тей"

10:00 Т/с "Татусеві дочки"
13:10 Kids Time
13:15 М/с "Злюки бобри"
14:10 Kids Time
14:35 Teen Time
14:40 Т/с "АйКарлі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Третя планета

від сонця"
16:45 Т/с "Віола Тарака�

нова. У світі зло�
чинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:35 Т/с "Вороніни"
21:40 Т/с "Щасливі ра�

зом"
22:45 Т/с "Школа" (2)

23:50 Т/с "Щоденники
вампіра" (2)

00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 "Три сестри"
10:20 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
11:15 Т/с "Сабріна � юна

відьма"
12:10 Т/с "Клініка"
13:10 Т/с "Менталіст"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Камеді клаб"
22:00 "Щоденник вагіт�

ної"
23:00 Т/с "Клініка"
00:00 Т/с "Менталіст"

05:30 Х/ф "Людина з ми�
нулого"

07:10 Х/ф "Сірі вовки" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні спра�

ви"
10:00 Т/с "Версія � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "СБУ. Спецопе�

рація"
14:35 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"

17:00 Т/с "Псевдонім
"Албанець" � 3"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець. Поведінка пі�
дозрюваного" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Кігтистий: ле�

генда про снігову
людину" (3)

06:00 Срібний апельсин
06:10 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Сліпа куля � 4.

Агент і скарб нації" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Нелюба дру�
жина Іллі Рєзніка"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Т/с "Нерівний

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

Україна"
20:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
20:50 Т/с "Слід" (1)
21:45 Т/с "Право на прав�

ду" (1)
00:10 Т/с "Тюдори. Дру�

гий сезон" (3)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

2005 � космічний зонд "Гюйгенс" здійснив
посадку на Титан
НАРОДИЛИСЯ:

83 до н. е. � Марк Антоній, римський полко�
водець і державний діяч
1882 � Іван Огієнко (митрополит Іларіон), мит�
рополит УАПЦ, мовознавець, історик церкви
1937 � Євген Гуцало, український письмен�
ник

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1992 � затверджено музичну редакцію гім�
ну України, автором якої є Михайло Вер�
бицький

НАРОДИВСЯ: 

1622 � Жан Батист Мольєр, французький
драматург і актор
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

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

лендар
06:25, 07:20 Рецепти здо�

ров'я
06:30 АгроЕра
06:35, 07:40 Глас народу
06:40, 07:15 Країна on line
06:45 Вести.Ru
07:25 Заголовки
07:30 Гість студії
07:45 Кіножурнал "Хочу

все знати"
08:20 Д/ф "О. Сафонова. У

пошуках кохання"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:30 Фестиваль пісні та

гумору у Коблево
10:25 Т/с "Маруся"
11:15 Х/ф "Макар слідо�

пит" 
12:20 Погода
12:45 Українська пісня
13:20 Х/ф "Східний кори�

дор"
15:00 Т/с "Маруся"
16:35 Криве дзеркало
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Ювілейний концерт

М. Гаденка
19:30 Криве дзеркало
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Ювілейний концерт

народного артиста
України П. Зіброва

22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Від першої особи

23:50 Великі битви. Тра�
фальгар

00:35 Поміж рядками

06:05 "Служба розшуку ді�
тей"

06:10 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

11:50 Т/с "Шерлок � 1"
13:45 "Не бреши мені � 3"
14:50 "Сімейні мелодра�

ми"
15:45 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:00 Т/с "Шерлок � 2"
22:00 "Табу з Миколою Ве�

реснем"
23:05 ТСН
23:20 Х/ф "Ларго Вінч.

Змова у Бірмі" (2)
01:45 Х/ф "Ларго Вінч. По�

чаток" (2)

05:30 Т/с "Докази"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:10 Т/с "Дільничний"
11:00 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�

невським � 2"
12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським � 2"

13:50 "Детективи"
14:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Серце Марії" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Життя, якого не

було"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:35 Т/с "Дільничний"
22:25 Д/ф "Росія. Повне

затемнення"
23:20 Х/ф "Шерлок Холмс.

Кімнати смерті. Очі
пацієнтки"

01:10 "Парк автомобільно�
го періоду"

06:00 Щастя існує
06:40 Дізнайся як
06:55 Т/с "Як я зустрів ва�

шу маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця"
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця"
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:05 Т/с "Барвиха � 2" (1)
17:05 Досвідос
17:40 Одна за всіх
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Кузня зірок � 3
20:25 Даєш молодь!
21:30 Віталька
22:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Т/с "Реальна кров" (3)
00:20 БарДак

06:00 Світанок
07:00 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
12:45 Факти. День
12:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:05 Т/с "Морський пат�

руль"
16:30 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Морський пат�

руль"
22:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:55 Т/с "Таксі"
00:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

06:10 "Чужі помилки. Ос�
тання відпустка
"німця"

06:55 "Усе буде добре!"
08:35 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "Зіркове життя"
10:55 Х/ф "Будинок маля�

ти" (1)
14:30 "Кохана, ми вбиває�

мо дітей"
16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
19:45 "Україна має та�

лант! � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:35 "Україна має та�

лант!�4"
02:15 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:15 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Найшо�
куюче

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшо�

куюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей"

10:05 Т/с "Татусеві дочки"
13:15 Kids Time
13:20 М/с "Злюки бобри"
14:15 Kids Time
14:35 Teen Time
14:40 Т/с "АйКарлі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Третя планета

від сонця"
16:50 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:35 Т/с "Вороніни"
21:40 Т/с "Щасливі разом"
22:45 Т/с "Школа" (2)
23:50 Т/с "Щоденники

вампіра" (2)
00:45 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 "Три сестри"
10:20 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
11:15 Т/с "Сабріна� юна

відьма"
12:10 Т/с "Клініка"

13:10 Т/с "Менталіст"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Камеді клаб"
21:00 "Велика різниця"
22:00 "Щоденник вагітної"
23:00 Т/с "Клініка"
00:00 Т/с "Менталіст"
00:50 "Нічне життя"

05:00 Х/ф "Митищинський
маніяк"

06:45 Х/ф "Петрівка,
38" (1)

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

ви"
10:00 Т/с "Версія � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "СБУ. Спецопе�

рація"
14:30 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Псевдонім "Ал�

банець" � 3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�

нець. Поведінка пі�
дозрюваного" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Чорна трясови�

на" (3)

06:00 Срібний апельсин
06:10 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Адвокат
розлютився"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Т/с "Нерівний

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

Україна"
20:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
20:50 Т/с "Слід. Діти На�

дії" (1)
21:45 Т/с "Право на прав�

ду" (1)
00:10 Т/с "Тюдори. Другий

сезон" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Михалич � колишній
знаменитий гравець відомої
футбольної команди, який
переживає не кращі часи,
намагається зібрати команду
на Чемпіонат світу з футболу
для безхатченків. Ним рухає не
тільки любов до спорту, а
швидше необхідність
вирватися з "глухого кута", в
який його загнало життя. І ще �
спроба допомогти хлопцям, які
опинилися на вулиці. Але
Михалич навіть не уявляє, з чим йому доведеться
зіткнутися при виборі гравців у свою команду. У
кожного з них не тільки непроста доля і складний
характер, але і власна історія, і своя мета поїздки в
Італію... Але коли у фіналі чемпіонату піднімається
український прапор, ці хлопці не в силах стримати
сльози радості не тільки за себе, але вже і за свою
країну. І не важливо, чи впізнає країна "своїх героїв" 
і що буде з ними потім. Найважливіша перемога,
яка змінила їхні життя, відбулася ...

“Чемпіони з підворітні", 
1+1, Понеділок, 14 січня, 20:00

23 січня 2002 життя

журналістки Маріани

Перл різко змінилося. Її

чоловік Деніел Перл, ке�

рівник південно�азіат�

ського бюро нью�йорк�

ського видання Wall Stre�

et Journal, який займався

в Пакистані пошуком ма�

теріалу для статті про те�

рориста Річарда Ріда,

безслідно зник.

Маріана, яка перебу�

вала на шостому місяці

вагітності, відчайдушно

намагалася його розшука�

ти. Однак незабаром з'ясувалося, що він був захоп�

лений бойовиками, оголошений ізраїльським шпигу�

ном і страчений. Відеозапис страти бандити переда�

ли в ЗМІ...

"Її серце",
Інтер, П'ятниця, 18 січня, 20:35

Наша планета піддалася
жахливому нападу. Марсіа�
ни, маленькі зелені без�
пристрасні й бездушні істо�
ти, висаджуються в пустелі
зі своїх космічних кораблів,
а потім наступають на всіх
напрямках. Столичний Ва�
шингтон, Лас�Вегас та інші
міста здригаються від най�
потужніших вибухів.

Президент США закликає
командування своїх зброй�

них сил вжити заходів, однак думки самих ко�
мандуючих розділилися. "Розбити і повернути
їх на Марс!", � вважає генерал Деккер. "Укласти
мир", � заперечує генерал Кейсі.

Подальші події повинні показати, хто ж з них
правий.

"Марс атакує" , 
Новий канал, Субота, 19 січня, 22�05

Головний герой � успішний
бізнесмен і геніальний сер�
цеїд, який добре вивчив жі�
ночу психологію. Щоб заслу�
жити підвищення по службі,
він вступає в контакт з не�
безпечним бізнесменом з
кримінальним минулим. Але
під час переговорів, не стри�
мавши темпераменту, легко
спокушає його подругу, а ви�
ходячи від неї вранці, пот�
рапляє на очі водієві бізнес�
мена. Тепер йому загрожує
серйозна небезпека, якщо,
звичайно, він не зуміє забез�
печити собі алібі у вигляді
нареченої. Будь�якою ціною.

"Наречена будь�якою ціною" 
ТЕТ, Неділя, 20 січня, 22:10 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Під час публічного виступу на ан�

титерористичному форумі в Сала�

манці (Іспанія), від рук екстремістів

гине президент США � так, принай�

мні, подія виглядає на перший пог�

ляд. Слідом за цим потужний вибух

убиває сотні людей. Те, що сталося

показано з різних точок зору: спів�

робітників спецслужб, випадкових

перехожих, терориста�фанатика...

Тільки простеживши за тим, що

відбувається через призму сприй�

няття кожного з цих людей, можна

наблизитися до розуміння суті подій, пов'язаних із зама�

хом.

"Точка обстрілу",
ICTV, Субота, 19 січня, 21:15

Життя харизматичного авантюриста,
капітана Джека Горобця, повне
захоплюючих пригод, різко міняється,
коли його заклятий ворог � капітан
Барбосса � викрадає корабель Джека,
Чорну Перлину, а потім нападає на Порт
Ройал і викрадає прекрасну дочку
губернатора, Елізабет Свонн.

Друг дитинства Елізабет, Уїлл Тернер,
разом з Джеком очолює рятувальну експедицію на
найшвидшому кораблі Британії, у спробі визволити дівчину
з полону і заодно відібрати у лиходія Чорну Перлину. Слідом
за цією парочкою вирушає амбіційний комодор Норрінгтон,
який до того ж вважається нареченим Елізабет.

Однак Вілл не знає, що над Барбоссою висить вічне
прокляття, яке при світлі місяця перетворює його з
командою в живих скелетів. Прокляття буде знято лише
тоді, коли вкрадене золото Ацтеків буде повернуто піратами

на старе місце.

"Пірати Карибського моря:
Прокляття Чорної перлини",

1+1, Субота, 19 січня, 20:00

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1991 � Папа римський Іван Павло II заснував в
Україні греко�католицьку ієрархію

НАРОДИЛИСЯ: 

1892 � Гордій Коцюба, український письменник з
когорти розстріляного відродження
1934 � Василь Лановий, російський актор
українського походження

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Пого�

да
06:20 Православний ка�

лендар
06:25, 07:20 Рецепти здо�

ров'я
06:30 АгроЕра
06:35, 07:40 Глас народу
06:40, 07:15 Країна on line
06:45 Вести.Ru
07:25 Заголовки
07:30 Гість студії
07:45 Кіножурнал "Хочу

все знати"
08:20 Д/ф "І. Муравйова.

Найчарівніша та
найпривабливіша"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�
НИЙ

09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с "Маруся"
10:55 Х/ф "Син полку" 
12:05 Крок до зірок
12:50 Х/ф "Завтра буде

пізно"
14:25 Т/с "Маруся"
15:15 Наш спорт
15:25 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жінки)
17:10 Ювілейний концерт

С. Ротару
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Концерт О. Малініна
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Від першої особи

23:50 Великі битви. Вели�
ка Армада

00:35 Поміж рядками

06:05 "Служба розшуку
дітей"

06:10 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

11:50 Т/с "Шерлок � 2"
13:45 "Не бреши мені � 3"
14:50 "Сімейні мелодра�

ми"
15:45 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана �
2" (1)

19:30 ТСН
20:00 Т/с "Шерлок � 3"
22:00 Х/ф "Рекрут"
00:35 ТСН
00:50 Х/ф "Гоп�стоп" (2)

05:30 Т/с "Докази"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:10 Т/с "Дільничний"
11:05 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським � 2"

12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським � 2"

13:55 "Детективи"
14:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Серце Марії" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Життя, якого не

було"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:35 Т/с "Дільничний"
22:25 Д/ф "Росія. Повне

затемнення"
23:20 Х/ф "Шерлок

Холмс. Кімнати
смерті. Крісло фо�
тографа"

01:10 "Подробиці"

06:00 Щастя існує
06:40 Дізнайся як
06:55 Т/с "Як я зустрів ва�

шу маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця"
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця"
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що гово�

рить з привида�
ми" (1)

12:00 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:05 Т/с "Барвиха � 2" (1)
17:05 Досвідос
17:40 Одна за всіх
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Кузня зірок � 3
20:25 Даєш молодь!

21:30 Віталька
22:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
23:00 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:25 Т/с "Реальна кров" (3)
00:20 БарДак

05:25 Факти
05:55 Світанок
06:55 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:10 Т/с "Морський пат�

руль"
16:35 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Морський пат�

руль"
22:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:50 Т/с "Таксі"
00:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:35 "Чужі помилки. Ко�
хання кіллера"

06:25 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна прав�

да про зірок"
09:20 "Зіркове життя"
10:15 Х/ф "Абонент тим�

часово недоступ�
ний" (1)

14:30 "Кохана, ми вбиває�
мо дітей"

16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"
19:45 "Україна має та�

лант! � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:35 "Україна має та�

лант! � 4"
01:55 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:15 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Найшо�
куюче

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшо�

куюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тарака�

нова. У світі злочин�
них пристрастей"

10:05 Т/с "Татусеві доч�
ки"

13:15 Kids Time
13:20 М/с "Злюки бобри"
14:15 Kids Time
14:35 Teen Time
14:40 Т/с "АйКарлі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Третя планета

від сонця"
16:45 Т/с "Віола Тарака�

нова. У світі зло�
чинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві доч�

ки"
20:35 Т/с "Вороніни"
21:40 Т/с "Щасливі ра�

зом"
22:45 Т/с "Школа" (2)
23:50 Т/с "Щоденники

вампіра" (2)
00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 "Три сестри"
10:20 Т/с "Баффі � пере�

можниця вампірів"
11:15 Т/с "Сабріна � юна

відьма"
12:10 Т/с "Клініка"
13:10 Т/с "Менталіст"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монстри"
17:00 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Щоденник вагіт�

ної"
23:00 Т/с "Клініка"
00:00 Т/с "Менталіст"

05:05 Х/ф "Убивство де�
путата"

06:45 Х/ф "Огарьова, 6" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Версія � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 Т/с "СБУ. Спецопе�

рація"
14:30 "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Псевдонім "Ал�

банець" � 3"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець. Поведінка пі�
дозрюваного" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Прокляття

мертвого озера" (3)

06:00 Срібний апель�
син

06:10 Т/с "Єфросинія.
Продовження" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Зіркові хре�
щеники"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Т/с "Нерівний

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

Україна"
20:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
20:50 Т/с "Слід" (1)
21:45 Т/с "Право на прав�

ду" (1)
00:10 Т/с "Тюдори. Дру�

гий сезон" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

"Країна on line"
06:00 Ранкова молит�

ва
06:05, 07:00, 08:00 Но�

вини
06:10, 07:05, 08:05

Спорт
06:15, 07:10, 08:10 По�

года
06:20, 07:40 Право�

славний кален�
дар

06:25, 07:15 Країна on
line

06:30 АгроЕра
06:35, 06:30 Глас наро�

ду
06:45 Вести.Ru
07:45 Кіножурнал "Хо�

чу все знати"
08:20 Д/ф "І. Алфьоро�

ва. Нічого не ми�
нає"

09:00 Підсумки дня
09:20 Т/с "Маруся"
10:55 Х/ф "Син полку" 
11:55 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"
12:50 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк
13:25 Х/ф "Гіркий ялі�

вець"
14:40 Т/с "Маруся"
15:25 Біатлон. Кубок

світу. Спринт (чо�
ловіки)

17:10 Концертна про�
грама Вітаса
"Повернення до�
дому"

19:55 Зимовий жарт з
О. Воробей, 
Ю. Гальцевим

20:40 After Live (За ла�
штунками Шус�
тер�Live)

21:00 Підсумки дня

21:15 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
22:50 Шустер�Live
00:30 Підсумки

06:10, 07:00, 08:00,
09:00 ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 "Сні�
данок з 1+1"

07:25 М/ф "Ескімос�
ка" (1)

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

11:50 Т/с "Шерлок � 3"
13:50 "Не бреши ме�

ні � 3"
14:50 "Сімейні мело�

драми"
15:45 "Сімейні мело�

драми � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття. Роксо�
лана � 2" (1)

19:30 ТСН
20:00 "Вечірній Київ"
21:50 Х/ф "Відплата" (2)
00:10 Х/ф "Братство

вовка"

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

09:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,

08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"

07:30 "Спорт у "По�
дробицях"

09:10 Т/с "Дільничний"
11:05 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським � 2"

12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство

вели... з Леоні�

дом Канев�
ським � 2"

13:50 "Детективи"
14:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Серце Ма�

рії" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Життя, яко�

го не було"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "По�

дробицях"
20:35 Х/ф "Її серце" (1)
22:30 Д/ф "Росія. По�

вне затемнення"
23:30 Х/ф "Шерлок

Холмс. Кімнати
смерті. Царство
кісток"

06:00 Щастя існує
06:40 Дізнайся як
06:55 Т/с "Як я зустрів

вашу маму" (1)
07:30, 08:25 М/с "Да�

ша�дослідниця"
07:55 Мультик з Лунті�

ком
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що гово�

рить з привида�
ми" (1)

12:00 Т/с "Якось у каз�
ці" (1)

12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:05 Т/с "Барвиха � 2" (1)
17:05 Досвідос
17:40 Одна за всіх
18:45 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
19:50 Кузня зірок � 3
20:50 Даєш молодь!

21:30 Шури�мури
21:55 Т/с "Метод Лав�

рової" (1)
22:55 FAQ. Як зняти

дівчину і т.д.
23:00 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:25 Т/с "Реальна

кров" (3)
00:20 Дурнєв + 1

05:25 Факти
05:55 Світанок
07:00 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

10:30 Т/с "Вулиці роз�
битих ліхтарів"

12:35 Анекдоти по�
українськи

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
14:10 Т/с "Морський

патруль"
16:35 Т/с "Вулиці роз�

битих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

20:10 Т/с "Морський
патруль"

22:25 Т/с "Прокурор�
ська перевірка"

23:50 Т/с "Таксі"
00:15 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

06:00 "Чужі помилки.
Янгол знімає
крила"

06:45 Х/ф "Абонент

тимчасово недо�
ступний" (1)

10:55 Х/ф "Скарлет" (1)
17:55 "Вiкна�Новини"
18:05 "Україна має та�

лант! � 4"
22:00 "Вiкна�Нови�

ни"
22:35 "Україна має та�

лант! � 4"
02:30 Х/ф "Отрути, або

Світова історія
отруєннь" (2)

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом

06:45 Очевидець. Най�
смішніше 

07:30, 08:30, 19:00,
00:50 Репортер

07:35, 08:35, 19:20 По�
года

09:00 Т/с "Віола Тара�
канова. У світі
злочинних прис�
трастей"

10:05 Т/с "Татусеві
дочки"

13:15 Kids Time
13:20 М/с "Злюки боб�

ри"
14:20 Kids Time
14:35 Teen Time
14:40 Т/с "АйКарлі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Третя пла�

нета від сонця"
16:45 Т/с "Віола Тара�

канова. У світі
злочинних прис�
трастей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с "Татусеві

дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:40 Т/с "Щасливі ра�

зом"
22:45 Т/с "Школа" (2)
23:55 Т/с "Щоденники

вампіра" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:15 "Три сестри"
10:20 Т/с "Баффі � пе�

реможниця вам�
пірів"

11:15 Т/с "Сабріна �
юна відьма"

12:10 Т/с "Клініка"
13:10 Т/с "Менталіст"
14:00 "Орел і Решка"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Шопінг монс�

три"
17:00 "Дім на заз�

дрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "КВК � 2012"
21:40 "Розсміши комі�

ка"
22:40 "Жіноча ліга"
23:00 Т/с "Клініка"
00:00 Т/с "Менталіст"

05:40 Х/ф "Всупереч
усьому" (1)

06:50 Х/ф "Вовча
кров"

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 Т/с "Версія � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 Т/с "СБУ. Спец�

операція"

14:35 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Псевдонім

"Албанець" � 3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Сонька � Зо�

лота ручка"
23:30 Х/ф "Полоне�

ний" (2)
01:15 "Свідок"

06:00 Срібний апель�
син

06:10 Т/с "Єфроси�
нія. Продовжен�
ня" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Украї�

ною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай

говорять. Повер�
нення співачки
Настасії"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зіз�

нання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:10 Т/с "Нерівний

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

рить Україна"
20:00 Т/с "Дикий � 3" (1)
21:45 Т/с "Право на

правду" (1)
01:00 Х/ф "Місія "Се�

реніті" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1921 � У Відні створено Український вільний
університет, незабаром переведений у Прагу

НАРОДИЛИСЯ: 

1706 � Бенджамін Франклін, американський
учений, автор Декларації незалежності США
1860 � Антон Чехов, російський письменник,
драматург
1899 � Аль Капоне, американський гангстер

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1654 � в Переяславі відбулась рада Війська
Запорозького

НАРОДИВСЯ: 

1834 � Володимир Боніфатійович Антонович,
видатний український історик, археолог,
етнограф
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06:00 Ранкова молит�
ва

06:05, 06:55, 07:55
Погода

06:10 Світ право�
слав'я

06:40 Кіножурнал
"Хочу все знати"

07:00 Ера здоров'я
07:25 Сміх з достав�

кою додому
08:00 Шустер�Live
11:15 Рейтинг плат�

ників податків
12:45 Біатлон. Кубок

світу. Гонка пе�
реслідування
(жінки)

14:10 Місце зустрічі.
Гала концерт

15:10 У гостях у 
Д. Гордона

16:10 Біатлон. Кубок
світу. Гонка пе�
реслідування
(чоловіки)

17:40 Погода
17:50 Золотий гусак
18:15 Крим�music

fest
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Українська піс�

ня
21:45 Зірки гумору. 

К. Новикова, бра�
ти Пономаренки

22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

23:00 Твій голос
23:20 Погода

23:25 Ера здоров'я
23:50 Ювілейний ве�

чір А. Демиден�
ка "На відстані
душі"

06:00 "Голос. Діти"
08:00 "Світське жит�

тя"
09:00 Квартирна ло�

терея "Хто
там?"

10:10 Дісней! "Чіп і
Дейл" (1)

11:00 "Світ навиво�
ріт � 3: Танза�
нія, Ефіопія"

12:00 М/ф "Різдвяня
історія" (1)

13:55 Х/ф "Історія
вічного кохання,
або Попелюш�
ка" (1)

16:35 "Вечірній Київ"
18:30 "Розсміши ко�

міка"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря:
Прокляття Чор�
ної перлини" (2)

23:10 Х/ф "Криміна�
льна фішка Ген�
рі" (2)

01:20 Х/ф "Відплата" (2)

06:30 Х/ф "Синдбад.
Легенда семи
морів"

08:10 Х/ф "Полі. Істо�

рія папуги"
10:00 "Орел і Решка"
11:00 Концерт "Фес�

тиваль Велика
різниця в Одесі"

13:00 Т/с "Катерина �
3" (1)

20:00 "Подробиці"
20:25 Концерт "Між�

народний фес�
тиваль гумору
"Юрмала 2012"

22:20 Х/ф "Шерлок
Холмс. Кімнати
смерті. Комбіна�
ція Білого коня"

00:10 "Подробиці"

06:00 Єралаш
07:05 Т/с "Як я зус�

трів вашу ма�
му" (1)

07:40 Малята�твійня�
та

08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лун�

тіком
09:40 М/с "Даша�

дослідниця"
10:05 М/с "Ліло і

Стіч" (1)
10:40 Єралаш
11:25 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
13:35 Веселі мамзелі
14:00 Одна за всіх
15:00 М/ф "Воруши

ластами, Сем�
мі!"

16:35 Х/ф "LOL. Літо.
Однокласники.

Любов" (1)
18:35 Х/ф "Діти шпи�

гунів � 4" (1)
20:30 Віталька
21:30 Даєш молодь!
22:20 Веселі мамзелі
23:00 Х/ф "Вампірел�

ла" (3)
00:40 Comedy Woman

06:15 Т/с "Таксі"
08:30 Зірка YouTube
09:40 Дача
10:45 Квартирне пи�

тання
11:50 Дивитися всім!
12:50 За кермом
13:20 Х/ф "Відшкоду�

вання збитків"
15:45 Несекретні

файли
16:45 Екстрений вик�

лик
17:45 Максимум в

Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Стирач"
21:15 Х/ф "Точка обс�

трілу"
23:05 Х/ф "Пандо�

рум" (2)
01:15 Х/ф "Легіон" (2)

05:50 "Україна має
талант! � 4"

08:50 "Караоке на
Майдані"

09:40 "Україна має
талант! � 4"

15:55 Х/ф "Дванад�

цять стільців" (1)
19:00 "Україна має

талант!�4"
23:10 Х/ф "Розумни�

ця, красуня" (1)
02:55 Нічний ефір

05:35 Т/с "Тру Джек�
сон"

06:45 Шури�амури
09:00 М/с "Роги і Ко�

пита. Повернен�
ня"

09:35 М/с "Пінгвіни з
Мадагаскару"

10:00 Файна Юкрай�
на

11:00 Уральські пель�
мені

12:00 Люди ХЕ
13:00 Нереальна іс�

торія
14:00 Т/с "Татусеві

дочки"
18:10 Х/ф "Вид звер�

ху краще"
20:00 Х/ф "Пенелопа"
22:05 Х/ф "Марс ата�

кує!" (2)
00:10 Спортрепортер
00:15 Х/ф "Обіцяти �

не означає же�
нитися" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00 М/с "Казки Ган�

са Крістіана Ан�
дерсена"

10:20 М/ф "Щасли�

вий ельф"
11:00 М/ф "Губка Боб �

Квадратні шта�
ни"

12:45 Х/ф "Суперзірка"
14:45 "Подаруй собі

життя"
15:50 Х/ф "Якось у

провінції"
18:00 "Розсміши ко�

міка"
19:00 "КВК � 2012"
21:40 Т/с "Надпри�

родне" (2)
00:10 Х/ф "Побачен�

ня моєї мрії"

06:00 "Легенди бан�
дитського Киє�
ва"

06:25 Х/ф "Безсмерт�
ний гарнізон" (1)

08:00 Т/с "Прямуючи
на південь" (1)

10:00 "Залізний Ос�
кар"

10:35 "Круті 90�ті"
11:30 "Речовий до�

каз". Капкан для
інтуриста

12:00 "Головний сві�

док"
13:00 Х/ф "Повернен�

ня "Святого Лу�
ки" (1)

15:00 Т/с "Проти те�
чії"

19:00 Т/с "Павутиння � 5"
23:00 "Головний сві�

док"
00:00 Х/ф "Розсліду�

вання" (2)

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:10 Т/с "Інтерни" (1)
09:00 Найкращий ку�

хар на селі
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Смак гра�

ната" (1)
13:20 Т/с "Слід" (1)
16:20 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)
21:40 Т/с "Мент у за�

коні � 6" (1)
01:10 Х/ф "Запах жін�

ки" (2)
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06:00 Ранкова молит�
ва

06:05, 07:05, 08:55
Погода

06:10 Крок до зірок
06:40 Час культури
07:10 Твій голос
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконти�

нент
08:20 Сміх з достав�

кою додому
09:00 Погода
09:05 Золотий гусак
09:30 Крок до зірок
10:10 Маю честь за�

просити
10:55 Ближче до на�

роду. Буранов�
ські бабусі

11:30 Біатлон. Кубок
світу. Естафета
(жінки)

13:00 Шеф�кухар кра�
їни

13:50 Криве дзеркало
14:55 Погода
15:00 Наш спорт
15:10 Біатлон. Кубок

світу. Естафета
(чоловіки)

16:45 Погода
16:50 Концертна про�

грама Вітаса
"Пісні моєї ма�
ми"

18:05 Крим�music fest
20:50 Офіційна хроні�

ка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Фестиваль пісні

та гумору у Коб�
лево

22:00 Фольк�music
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00 Погода
23:05 Ювілейний ве�

чір А. Демиден�
ка "На відстані
душі"

06:00 "Голос. Діти"
07:50 М/ф (1)
08:10 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�

Забава"
10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)
11:00 "Кулінарні курси

з Ю. Висоцькою.
Італія. Тоскана"

11:25 "Велика різни�
ця"

13:00 Х/ф "Неймовір�
ні пригоди іта�
лійців у Росії" (1)

15:10 Х/ф "Вагітна ба�
буся"

19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Х/ф "Zолушка" (2)
22:15 "Світське жит�

тя"
23:15 Х/ф "Прада і по�

чуття"
01:20 "ТСН�тиждень"

05:55 Х/ф "Полі. Істо�
рія папуги"

07:20 М/с "Вінкс � 5"
08:15 М/с "Панда

Кунг�Фу � 2"
10:10 "Школа доктора

Комаровського"
11:00 Х/ф "Хочу дити�

ну" (1)
13:00 Т/с "Чокнута"
16:25 Х/ф "Її серце" (1)
18:20 Т/с "Шпигун" (2)
20:00 "Подробиці

тижня"
20:55 Т/с "Шпигун" (2)
22:35 Х/ф "Подорож

машиною часу"
00:50 "Подробиці

тижня"

06:00 Єралаш
07:05 Т/с "Як я зустрів

вашу маму" (1)
07:40 Малята�твійня�

та
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лун�

тіком
09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця"
10:05 М/с "Ліло і Стіч" (1)
10:40 М/ф "Воруши

ластами, Сем�
мі!"

12:05 Х/ф "Книга
джунглів. Історія
Мауглі" (1)

13:45 Т/с "Моя пре�
красна няня" (1)

14:50 Х/ф "LOL. Літо.
Однокласники.
Любов" (1)

16:50 Х/ф "Діти шпи�
гунів � 4" (1)

18:45 Одна за всіх

19:50 Віталька
21:05 Даєш молодь!
22:10 Х/ф "Наречена

будь� якою ці�
ною" (2)

00:10 Comedy Woman

05:50 Світанок
06:40 Квартирне пи�

тання
07:35 Анекдоти по�ук�

раїнськи
07:55 Дача
09:05 Основний інс�

тинкт
09:30 Дивитися всім!
10:50 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Мульт�особис�

тості
12:20 Дивитися всім!
13:20 Кримінальний

облом
14:20 Х/ф "Стирач"
16:50 Х/ф "Точка обс�

трілу"
18:45 Х/ф "Відшкоду�

вання збитків"
20:55 Х/ф "Легіон" (2)
22:55 Інший футбол
23:25 Х/ф "Пастир" (2)
01:15 Х/ф "Пандорум" (2)

05:50 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:00 "Україна має та�
лант! � 4"

11:00 "Караоке на
Майдані"

11:55 "Україна має та�

лант! � 4"
14:55 Х/ф "Розумни�

ця, красуня" (1)
19:00 "Битва екстра�

сенсів"
20:00 Х/ф "Час щас�

тя" (1)
22:05 Х/ф "Час щас�

тя � 2" (1)
00:00 Х/ф "Дочка" (1)

05:45 Т/с "Тру Джек�
сон"

06:05 Шури�амури
07:45 Церква Христо�

ва
08:00 Запитайте у лі�

каря
08:25 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
09:00 М/с "Роги і Ко�

пита. Повернен�
ня"

09:35 М/с "Пінгвіни з
Мадагаскару"

10:00 М/ф "Карлик
Ніс"

11:50 Т/с "Татусеві
дочки"

13:50 Т/с "Щасливі
разом"

15:45 Х/ф "Пенелопа"
17:50 Х/ф "Марс ата�

кує!" (2)
20:00 Х/ф "Людина�

блискавка" (2)
22:00 Х/ф "Інший світ.

Повстання лика�
нів" (2)

23:50 Спортрепортер
23:55 Х/ф "Вид зверху

краще"

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:20 М/ф "Губка Боб �

Квадратні шта�
ни"

11:00 Х/ф "Суперзір�
ка"

13:10 Х/ф "Одного
разу на матра�
ці"

15:00 Х/ф "Короле�
ва"

17:00 "Вечір. Паша.
Зорі."

18:00 "Розсміши комі�
ка"

20:00 Х/ф "Голий піс�
толет" (2)

21:45 Т/с "Надпри�
родне" (2)

00:10 Х/ф "Наркоз" (2)

05:50 "Легенди бан�
дитського Киє�
ва"

07:20 Т/с "Сонька �
Золота ручка"

11:30 "Легенди кар�
ного розшуку".
Операція "Вас�

сер"
12:00 "Агенти впли�

ву"
13:00 Т/с "Спас під

березами" (1)
15:00 Т/с "Павутин�

ня � 5"
19:00 Т/с "Захисни�

ця"
22:50 Х/ф "Відбит�

тя" (2)
00:50 Х/ф "Чингіс�

хан" (2)

06:00 Срібний апель�
син

06:40 Події
07:00 Х/ф "І в бідності,

і в багатстві" (1)
09:00 Ласкаво про�

симо
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Смак гра�

ната" (1)
13:20 Т/с "Слід" (1)
17:15 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Інтерни" (1)
22:00 Т/с "Мент у за�

коні � 6" (1)
00:40 Х/ф "Лісовик �

2" (1)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1655 � В битві під Охматовим українські козаки
розбили польське військо

НАРОДИЛИСЯ:

570 � Мухаммед, ісламський пророк, засновник
ісламу
1736 � Джеймс Ватт, винахідник парового дви�
гуна
1809 � Едгар Аллан По, американський пись�
менник

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1661 � засновано Львівський університет

НАРОДИЛИСЯ:

1857 � Володимир Бехтерєв, російський
нейрофізіолог і психіатр
1920 � Федеріко Фелліні, італійський режисер
1946 � Девід Лінч, американський кінорежисер
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Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Украї�
ні", Бюджетним кодексом України, врахо�
вуючи рішення районної ради про район�
ний бюджет Києво�Святошинського райо�
ну на 2013 рік, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити загальний обсяг доходів місь�
кого бюджету на 2013 рік у сумі 56 515,00 тис.
грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету
визначити у сумі 44 377,00 тис. грн, спеціаль�
ного фонду бюджету 12 138,00 тис. грн, у тому
числі субвенція з державного бюджету місце�
вим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг комуналь�
ної власності 1 278,00 тис. грн, бюджет розвит�
ку 8 000,00 тис. грн (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків
міського бюджету на 2013 рік у сумі 56 515,00
тис. грн, у тому числі:

обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі 44 377,00 тис. грн, в т. ч. кошти, що пере�
даються до районного бюджету в сумі 
11 961,00 тис. грн, обсяг видатків спеціального
фонду бюджету у сумі 12 138,00 тис. грн, у тому
числі видатки за рахунок субвенції з державно�
го бюджету місцевим бюджетам на будівниц�
тво, реконструкцію, ремонт та утримання ву�
лиць і доріг комунальної власності 1 278,00 тис.
грн, бюджету розвитку 8 000, 00 тис. грн за кла�
сифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів (додаток 2) та головними розпоряд�
никами коштів (додаток 3).

3. Встановити розмір оборотного касового
залишку бюджетних коштів міського бюджету у
сумі 10,00 тис. грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних тран�
сфертів (додаток 4) на 2013 рік:

� коштів, що передаються до районного
бюджету в сумі 11 961,00 тис. грн.;

� кошти субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на будівництво, реконс�
трукцію, ремонт та утримання вулиць і доріг ко�
мунальної власності у населених пунктах в сумі
1 278,00 тис. грн.

5. Встановити, що перерахування коштів, які
передаються до районного бюджету, здійсню�
ється шляхом застосування нормативів що�
денних відрахувань від надходжень доходів до
загального фонду міського бюджету, які врахо�
вуються при визначенні міжбюджетних тран�
сфертів, в розмірі 38,9 % згідно з додатком 4
до цього рішення.

6. Затвердити перелік об'єктів, фінансуван�
ня яких буде здійснено за рахунок коштів бюд�
жету розвитку (додаток 7).

7. Встановити обсяг резервного фонду місь�
кого бюджету на 2013 рік у сумі 200,00 тис. грн.

8. Затвердити перелік захищених статей ви�
датків загального фонду міського бюджету на
2013 рік за їх економічною структурою:

� оплата праці працівників бюджетних уста�
нов (код 2110);

� нарахування на заробітну плату (код 2120);
� придбання медикаментів та перев'язуваль�

них матеріалів (код 2220);
� забезпечення продуктами харчування (код

2230);
� трансферти населенню (код 2730);
� оплата ком. послуг та енергоносіїв (код

2270);
� трансферти місцевим бюджетам (код

2620).
9. Затвердити в складі видатків міського

бюджету кошти на реалізацію міських програм
на загальну суму 1520,00 тис. грн (додаток 8).

10. Розпорядникам коштів місцевих бюдже�
тів забезпечити в першочерговому порядку
потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановле�
них законодавством України умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну та теп�
лову енергію, водопостачання, водовідведен�
ня, природний газ та послуги зв'язку, які спо�
живаються бюджетними установами. Затвер�
дити ліміти споживання енергоносіїв у нату�

ральних показниках для кожної бюджетної ус�
танови, виходячи з обсягів відповідних бюд�
жетних асигнувань.

Надати право міському голові укладати з Го�
ловним Управлінням Державної Казначейської
системи України в Київській області договори
про надання короткотермінових позичок за ра�
хунок коштів єдиного казначейського рахунку
на покриття тимчасових касових розривів місь�
кого бюджету.

11. Встановити, що головні розпорядники
коштів міського бюджету мають право брати
зобов'язання на здійснення видатків у 2013 ро�
ці, враховуючи необхідність виконання бюд�
жетних зобов'язань минулих років, тільки в ме�
жах відповідних бюджетних призначень, зат�
верджених їм на поточний рік.

Порядок передачі бюджетних повноважень
від одного головного розпорядника іншому
здійснюється відповідно до ч. 6 ст. 23 Бюджет�
ного кодексу України.

Якщо після прийняття рішення про міський
бюджет повноваження на виконання функцій
або надання послуг, на які затверджено бюд�
жетне призначення, передається від одного
розпорядника бюджетних коштів іншому роз�
поряднику бюджетних коштів, дія бюджетного
призначення не припиняється і застосовується
в межах, визначених цим рішенням, для вико�
нання тих самих функцій чи надання послуг
розпорядником бюджетних коштів міського
бюджету, якому ці повноваження передані.

12. Дозволити міському голові протягом
бюджетного періоду за обґрунтованим подан�
ням розпорядників коштів міського бюджету
здійснювати перерозподіл видатків за еконо�
мічною класифікацією в межах загального об�
сягу бюджетних призначень по загальному та
спеціальному фонду міського бюджету.

13. Додатки № 1, 2, 3, 4, 7, 8 до цього рішен�
ня є його невід'ємною частиною.

14. Це рішення набуває чинності з 01 січня
2013 року.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Спочатку � Фінська, 
потім 

Велика Вітчизняна… 

В листопаді 1939 року Василя
Хапкова було призвано до армії. І
вже через місяць він потрапив на

Фінську війну. А на сьомий день був
поранений у руку, при чому навіть
не встиг вступити в зіткнення з во�
рогом. Просто, коли чекали на нас�
туп, мав необережність себе демас�
кувати, і його помітив снайпер. Від�
разу після одужання юнака напра�
вили в піхотне військове училище в
Пуховичах, що в Білорусі. Весною
1941 року училище, яке було фак�
тично на кордоні, перевели у Вели�
кий Устюг, що під Архангельськом. У
серпні 1941 року відбувся приско�
рений випуск і курсантів почали го�
тувати до відправки на фронт.

� Нас вишикували � розповідає Ва�
силь Іванович, � і сказали: "Хто вміє
ходити на лижах, крок уперед!". Які
ще, думаю собі, лижі посеред літа.
Але все одно вийшов. Так я потра�
пив у Заполяр'я, на Карельський
фронт, в оленно�лижний батальйон,
що якраз формувався для ведення
бойових операцій в умовах тундри. А

невдовзі після запитання: "Хто зна�
йомий з мінометом?" я знову зробив
крок уперед. Під час навчання в пі�
хотному училищі нам кілька годин
розповідали про цю мобільну й гріз�
ну зброю, ми були присутні на
стрільбах, а також під час учбових
марш�кидків мені доводилося носи�
ти мінометний ствол. Ось таким "тіс�
ним" і було моє знайомство з ним. І
з таким багажем знань довелося
терміново перекваліфіковуватися у
мінометники. Батальйону необхідна
була мінометна рота, а фахівців у
заполярній тундрі зовсім не було.
Ось тоді я, разом з такими самими
"спеціалістами", почав навчатись
мінометної справи виключно теоре�
тично. Міномет ми побачили лише
перед самою відправкою на фронт.
Так я став командиром взводу міно�
метників…

Виснажливі оборонні бої
в Заполяр'ї, визволення північ�
ної Норвегії, бої в Словаччині,
Угорщині, Австрії, поранення,
нагороди � такі незабутні події
пережив 94�літній боярчанин
Василь Іванович Хапков. На
його долю випало дві війни �
Фінська та Велика Вітчизняна.
За участь у воєнних операціях
В. І. Хапков був нагороджений
орденом Червоної Зірки, дво�
ма орденами Вітчизняної війни
І ступеня та медаллю за звіль�
нення Заполяр'я.

Конкурс проводиться за таких умов
використання об'єктів:

•пропозиції щодо збільшення розміру
орендної плати у порівнянні з визначеним
незалежною оцінкою стартовим розміром
орендної плати;

•ефективність використання об'єкта
оренди за цільовим призначенням; 

•дотримання вимог експлуатації об'єк�
та, в т. ч. екологічних, санітарно�епідеміо�
логічних, протипожежних норм;  

•проведення капітального ремонту
(реконструкція, модернізація) орендова�
них основних фондів (у разі необхіднос�
ті); 

•оплати вартості незалежної оцінки або
відшкодування витрат на її виконання од�
ним із учасників конкурсу. 

Кінцевий строк  прийняття  пропози�
цій  від  претендентів  � 18 січня.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу
подає на розгляд конкурсної комісії такі

матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається

найменування особи, місце знаходження
(юридична адреса), вид діяльності, кон�
тактний телефон;

до заяви додаються:
а) для юридичних осіб:

� належним чином  засвідчені копії ус�
тановчих документів; 

� документи, що посвідчують повнова�
ження представника юридичної особи;

� відомості про фінансовий стан (пла�
тоспроможність) учасника конкурсу з ура�
хуванням дебіторської та кредиторської
заборгованостей;

� довідка, в якій засвідчено, що проти
нього не порушено справу про банкрутс�
тво.

б) для фізичних осіб:
� копія документа, що посвідчує особу

учасника конкурсу, або належним чином
оформлена довіреність, видана представ�
нику фізичної особи;

� копія свідоцтва про реєстрацію фі�
зичної особи як суб'єкта підприємницької
діяльності.

Усі учасники конкурсу подають зо�
бов'язання (пропозиції) щодо виконан�
ня умов конкурсу, зобов'язання (пропо�
зиції) щодо забезпечення сплати орен�
дної плати та додаткові зобов'язання
щодо експлуатації об'єкта, платіжні рек�
візити.

Конкурс буде проведено 24 січня
2013 р.  об 11700 год. в приміщенні Бо7
ярської міської ради.

За довідками звертатися 
до фінансово�економічного відділу

(каб. № 10),
Київська обл., м. Боярка, вул. Білого�

родська, 13. Тел. 41�550, 
головний спеціаліст 

з економічних питань 
Петруха Оксана Анатоліївна.

ТОВ "Меблева фабрика "ЛАТО", яке розміщене за ад�
ресою: Київська обл., Києво�Святошинський район, м.
Боярка, вул. Хрещатик, 80А, повідомляє про наміри щодо
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є ко�
тел, який призначений для опалення приміщень в зимо�
вий період; процеси сушки, склеювання деревини; лако�
фарбові роботи; металообробка та зварювання металів.

Викиди забруднюючих речовин не перевищують поро�
гових значень та відбуваються в межах допустимих норм,
а саме: оксид вуглецю 0,045 т/рік; речовини у вигляді сус�
пендованих твердих частинок 0,007 т/рік; оксиди азоту (у
перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,180 т/рік; кис�
лота оцтова 0,008 т/рік; толуол 

0,011 т/рік; усього для підприємства 0,251 т/рік.
Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ "Меблева

фабрика "ЛАТО" отримати дозвіл на викиди надсилати в
Боярську міську раду за адресою:

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ, А САМЕ:

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ

Рішенням №18/895 18�ої сесії Боярської міської
ради від 06. 04. 2012 року створено комісію з питан�
ня перенесення пам'ятного знака жертвам голодо�
мору, встановленого в парку Перемоги, у складі:
Дубовецький В.М., Харчук Н.Ф., Боднюк О.В., Яре�
менко Л.М., Коваленко С.С.

Для вивчення та врахування громадської думки комі�
сія звертається до вас, шановні боярчани, з проханням
надати свої пропозиції, підтримавши одне із запропоно�
ваних місць встановлення знака (меморіального ком�
плексу, композиції тощо), або запропонувавши свій варі�
ант. Ваша думка буде врахована в рекомендаціях комісії.
Свою пропозицію ви можете надіслати на електронну
адресу boyarka�rada�pr@ukr.net, на тел./факс 42�246, а
також повідомити за тел. 41�710.

Варіанти місць для перенесення та встановлення
пам'ятного знака:

1. Кладовище по вул. Лікарняній.
2. Вхід до кладовища по вул. Шевченка (напроти ком�

панії "Автолюкс").
3. Біля краєзнавчого музею.
4. Залишити на місці, в парку Перемоги.
5. Ваш варіант:

_____________________________________________
Дякуємо за небайдужість.

Комісія

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

З 1 січня 2013 року
в Україні вводиться
обов'язкова подача
звітності про вико�
ристання реєстрато�
рів розрахункових
операцій в електрон�
ному вигляді. Ця ви�
мога поширюється
на СГД, які викорис�
товують РРО, що
створюють контроль�

ну стрічку в електронній формі, або касові реєстратори,
які створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді.
Таким СГД потрібно буде подавати в податкову службу
дротовими або бездротовими каналами зв'язку елек�
тронні копії розрахункових документів і фіскальних звіт�
них чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті
РРО або в пам'яті модемів.

Технологія розроблена Національним Банком України
та погоджена з податковою службою. Вона не допускає
спотворення і знищення даних, що стосуються всіх роз�
рахункових операцій. На контрольній стрічці зберігають�
ся копії розрахункових документів, ідентифікується РРО.

Суб'єкт господарювання повинен зручним для нього
способом надати органам ДПС електронну копію всіх
розрахункових документів. У звітність входять і всі фіс�
кальні чеки, відображені на контрольній стрічці та збере�
жені в пам'яті РРО або приєднаного модему.

Незважаючи на те, що нові вимоги до подачі звітності
вступлять в силу першого січня 2013 відповідальність за
їх порушення відповідно до п. 9 ст. 17 Закону про РРО,
вводиться лише з 1 липня 2013 року.

Слід звернути увагу: для суб'єкта господарської діяль�
ності зазначені нововведення не тягнуть додаткових
обов'язків, а змінюється лише форма звітності. Раніше
вона подавалася кожен місяць, не пізніше 15 числа міся�
ця, наступного за звітним, на паперових носіях, а тепер
це треба робити в електронному вигляді.

Вимоги, що пред'являються до контрольної стрічки,
яка в електронній формі створюється РРО або модемі ві�
дображені в наказі Міністерства фінансів № 1057 від
08.10.2012 року. Цей документ визначає і порядок пере�
дачі до органів ДПС розрахункових документів, фіскаль�
них чеків РРО � їхні електронні копії дротовими або без�
дротовими каналами зв'язку.

З детальною інформацією можна ознайомитися на
офіційному сайті ДПСУ.

Роз'яснення, що стосуються майбутнього нововве�
дення, головне податкове відомство дає також в листі,
датованому 29.11.2012 р. Крім того, у першому півріччі
2013 року органами ДПСУ проводитиметься роз'ясню�
вальна робота та будуть створюватися умови для того,
щоб процес введення звітності з використанням РРО
пройшов безболісно.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації 

та громадськістю Державної податкової інспекції

у Києво�Святошинському районі

НОВІ ВИМОГИ 
ДО ПОДАЧІ ЗВІТНОСТІ 

ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ 
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1. Підвальне приміщення за  адресою: м. Боярка, вул. Маяковського, 2 39,7 кв. м.

інформуєПодаткова 

10 стор.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
друге пленарне засідання чергової 28 сесії

РІШЕННЯ № 28/1451від 26 грудня 2012 року
Про затвердження міського бюджету на 2013 рік
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Експозиція, яка стала не
просто святкуванням 80�річно�
го ювілею талановитої й само�
бутньої майстрині, а й своєрід�
ним символічним… початком
Різдва в Боярці!..

З відкриттям виставки та юві�
леєм Зінаїду Іванівну привітали
міський голова Боярки Тарас
Добрівський, заступник місько�
го голови Валерій Дубовецький,
мистецтвознавець, заслужений
журналіст України, депутат Бо�
ярської міської ради, лауреат
премії ім. В.Самійленка Бояр�
ської міської ради, відповідаль�
ний секретар журналу "Всесвіт"
Ніна Харчук, голова ГО "Бояр�
ське Мистецьке Братство" Віта�
лій Приймаченко, майстер де�
коративно�прикладного мис�
тецтва Ніна Знова, художники
Павло Баламаджі, Юрій Горба�
чов, Андрій Ткаченко, представ�
ники творчої та мистецької елі�
ти й жителі міста…

А розпочалася виставка з пе�
регляду десятихвилинного до�

к у �
м е н �
т а л ь �
н о г о
фільму "Лю�
дина праці",
який розповів про
творчість Зінаїди Іванівни.
Втім, ні, не розповів, а переніс
всіх присутніх в ту творчу ат�
мосферу, в якій працює майс�
триня. Відтак гості виставки не
лише побували на майстер�кла�
сі, а й дізналися про історію ки�
лимарства в Україні. А особисто
для майстрині любов до цього
виду мистецтва розпочалася зі
вступу до Київського училища
прикладного мистецтва (КУПМ)
на факультет килимарства, яке
вона закінчила на відмінно в
1955 році… 

Вустами друзів 
промовляє 

вдячне серце
Чи не найкращим мистецьким

подарунком для іменинниці ста�

л и
того

д н я
пісні у

виконанні
в и х о в а н ц я

Центру творчості
молоді "Оберіг" Зіновія Ці�

ко. 
А ще � щирі й відверті слова

рідних і друзів та зачарованих
талантом Зінаїди Іванівни гос�
тей виставки.

Зокрема, від імені всієї роди�
ни Зінаїди Іванівни її привітала
онука � пані Ольга: 

� Пам'ятаю, як в дитинстві я
тихенько сідала біля бабусі…
Вона ткала, а я в цей час чита�
ла їй Остапа Вишню. Особливо
цінними були хвилини такого
спілкування, унікальна атмос�
фера надзвичайно зближува�
ла, єднала нас. Адже бабуся
завжди є для мене найбільшим
авторитетом, наймудрішим
учителем, людиною, яка вчить
життю. Я дуже вдячна їй за те,

що вона обдарувала мене ба�
жанням допомагати людям.
Мистецтво і творчість я теж
сприйняла від неї, тому зараз,
працюю психологом, намага�
юся допомогти людям стати
кращими завдяки сеансам
арт�терапії. А взагалі мені ду�
же приємно привітати близьку
для мене людину з її подвій�
ним святом і… дуже шкода, що
лише зараз Боярка відкрила
для себе мою бабусю. Нам
потрібно знати, хто живе в на�
шому місті, потрібно цікавити�
ся життям людей, які завдяки
своєму таланту розширюють
рамки буденності до мистець�
ких обширів творчості й краси.
Адже тільки таким чином мож�
на побачити, чим і як живе лю�
дина, твоє рідне місто. Пізнати
і відчути нашу українську ав�
тентичність, енергію, які такі
люди передають через свою
творчість.

По�особливому тепло та зво�
рушливо привітала ювілярку й
Ніна Харчук: 

� Я сьогодні потрапила на по�
чаток Різдва в Боярці. Наша
рідна мистецька хата � Бояр�
ський краєзнавчий музей � на�
разі причепурилася, і попри всі
перестороги з приводу кінця
світу ми зараз потрапили до
раю. Тому що килимарства в
нашому музеї ще не було. Від�

так від сьогодні ми нестимемо
по життю часточку цієї теплоти,
цих кольорів, орнаментів, оцієї
майстерності. Адже україн�
ський килим � це унікальний
витвір мистецтва світового ґа�
тунку. Ще з Х століття, від князя
Олега, як засвідчено писемни�
ми джерелами, використовува�
ли український килим не лише
в побуті, а й у найурочистіші
моменти родинного і навіть
державного життя… Я в житті
бачила багато килимів: і на
виставках, і по хатах знайомих,
в тому числі � й видатних укра�

����� - Наприкінці 2012 року
в Боярському краєзнавчо�
му музеї відкрилася персо�
нальна виставка заслуже�
ної майстрині народного
мистецтва України, члена
Національної спілки майс�
трів народного мистецтва
України, лауреата Київ�
ської обласної премії ім.
Петра Верни Зінаїди Щер�
бакової. 

А восени почався наступ 12�ї
морської бригади. Й підрозділ, у
якому служив Василь Іванович,
відправили на допомогу мор�
ській піхоті. Тут він знову був по�
ранений. А сталось все досить
безглуздо: прибіг боєць і допо�
вів, що одну роту німці затисли
біля урвища. Щоб хоч якось до�
помогти товаришам, мінометни�
ки вивели міномети на пряме на�
ведення й відкрили вогонь. Та
командиру відділення здалося,
що боєць повільно опускає міни
у ствол міномета. Він підбіг до
солдата, сам вкинув одну міну, а
за нею одразу іншу. Грубе пору�
шення правил безпеки призвело
до трагедії. Перша міна не встиг�
ла вилетіти, на неї впала друга й
міномет вибухнув. Винуватець
трагедії загинув одразу. Оскол�
ком Василя Івановича важко по�
ранило в голову. Опритомнів вже
у медсанбаті після складної опе�
рації. Як одужав, направили у Кі�
ровськ на перепідготовку. До
1944 року служив у Заполяр'ї
заступником командира міно�
метної батареї.

"Як я купався 
в Баренцовому морі"

� В квітні 1942 року після
страшних заполярних морозів
почалася рання бурхлива весна.
Ми повилазили на сонечко з
бліндажів та землянок. Пригада�
лося, як в дитинстві найвідчай�
душніші пробували скупатися в
річці навіть на Великдень. А тут �
ніколи раніше не бачене море.
Чи буде ще коли нагода попла�
вати у ньому? До того ж, за цілу
зиму, проведену в землянках,
помитися в нас не було ніякої
можливості. Я занурив руку у во�

ду � начебто не дуже й холодна.
І тоді, швидко роздягнувшись,
стрибнув з великого валуна у во�
ду, яка вогнем обпекла тіло. Вид�
ряпатись назад на слизький, по�
рослий водоростями камінь не
вдавалося � довелося плисти до
піщаного пляжу, а потім бігти по
одяг. А через кілька днів мені до�
велося скупатися вже не з влас�
ної волі. 

Це потепління призвело до
страшних наслідків, які замовчує
офіційна історія. Саме на цей час
був запланований великий контр�
наступ. До передової підтягува�
лася 152�а Сибірська дивізія.
Але налетів страшенний буревій
із сильним снігом, температура
різко знизилася. Легко, по�по�
хідному вдягнені сибіряки по�
несли величезні втрати не від
куль, а від морозу. В цей же час
морем в тил ворога було висад�
жено 12�у морську дивізію. Де�
сантники в чорних морських
бушлатах не могли сховатися від
німецьких куль на засніженій

землі. 
Бойове хрещення наш баталь�

йон отримав, допомагаючи мо�
рякам. Кілька годин боровся наш
тральщик з гігантськими хвиля�
ми, допоки зайшов у бухту. На
березі нас зустрічали складені в
чорні штабелі сотні, а можливо й
тисячі загиблих. Здалеку ж зда�
валося, що це були дрова. Ми
пересаджувались на катери � і на
берег, у бій. Я залишав корабель
останнім, маючи завдання прос�
лідкувати, щоб нічого не забути.
Тральщик почав відчалювати, до
того ж трап вже добряче зледе�
нів від постійних бризок. Тож я не
втримався й шубовснув у воду.
Моряки миттєво витягли мене з
крижаної води. Я швидко перев�
дягнувся, і в бій. І знову поранен�
ня… 

� Спочатку в нашій місцевості, �
пригадує Василь Іванович, � пе�
кельних боїв не було. Були обс�
тріли, ходили в розвідку. Нам
взагалі давали один снаряд на
день. Ми їх навіть економили. Та

коли почався наступ, пустили в
хід усі збережені снаряди. Хо�
четься описати детальніше ту
місцевість, адже вона суттєво
відрізнялася від звичного нам
ландшафту. Нас оточували урви�
ща, сопки, подекуди гори, річки
та озера. Самі розумієте � в та�
ких місцях особливо важко про�
водити наступальні операції.
Крім того, німці мали значні пе�
реваги: у них були і генератори, і
освітлення, і телефони, окопи в
людський зріст. Вони як захопи�
ли територію на декілька сотень
кілометрів, так і стояли два роки.
Тільки вороги зупинилися на го�
рі, а ми � під горою. І замість то�
го, щоб відступити на п'ятсот
метрів і перейти на іншу гору,
щодня повзали, ховаючись за
каміння. Мушу сказати, що коли
ми холодні й напівголодні сиділи
в тих землянках, були випадки,
коли солдати (здебільшого з Се�
редньої Азії) перебігали до нім�
ців. Та не зважаючи на все це, під
час наступу наші змучені війська
прогнали ворога аж на 200 км
територією Норвегії. Німцям бу�
ло непереливки. Після цього нас
передислокували в Західну
Україну, де формували частини
для відправки на Європу. Неза�
баром ми пішли на Австрію.

Після війни � армія 

9 травня Василь Хапков зус�
трів у шпиталі. Після війни ще
десять довгих років служив в ар�
мії, в тій самій мінометній части�
ні. Полк підтримував 107 повіт�
рянодесантну дивізію. Після за�
кінчення бойових дій полк так і
залишився у складі десантного
підрозділу. Так Василь Іванович
став ще й десантником. На його
рахунку 48 стрибків з парашу�

том. Двічі під час стрибків ледь
не загинув. Звільнився з армії за
станом здоров'я. 

А що тепер?

Ветеран часто пригадує пере�
жите, лишаючись на одинці. Ад�
же все менше залишається
фронтових друзів, які ще зовсім
недавно щороку приїздили до
нього в Боярку на День Перемо�
ги, щоб згадати бойові будні та
фронтових побратимів. Василь
Іванович віддає належну шану й
братам � молодшому Миколі,
який загинув, визволяючи Угор�
щину, 17 січня 1945 року та стар�
шому Олександру, який зник
безвісти. Через 35 років могилу
Миколи допомогли розшукати
через організацію Міжнародного
Червоного Хреста.

З 1956 року В. І. Хапков живе в
Боярці. Разом з тисячами інших
відставників отримав тут зе�
мельну ділянку, на якій звів буди�
нок. Василь Іванович і нині ре�
тельно доглядає власну садибу.
Саме тут і знадобилися здобуті у
сільськогосподарському техніку�
мі знання. Ветеран займається
улюбленою справою � вирощує
овочі та фрукти, має тепличку,
зроблену власноруч. Огірочки та
помідори є аж до пізньої осені. А
який смачний виноград! Він і те�
пер, як і раніше, сам може зготу�
вати собі будь�яку страву. Втім,
рідні, які живуть поруч, завжди
готові прийти на допомогу.

Валентина Сіродан

14 січня Василю Івановичу

Хапкову виповнюється 

95 років. Редакція 

приєднується до щирих 

вітань та побажань ювіляру.
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11 cічня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Секретна служба Санта�Клауса"

(мультфільм)

17�10   "Роби ноги�2" (мультфільм)

19�00  "Гнів Титанів" (фентезі)

21�00 "Франкенвіни" (мультфільм)

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30  
"Феї: Таїна зимового лісу"

(мультфільм)

15�00   
"Секретна служба Санта�Клауса"

(мультфільм)

17�00  
"Паранорман, чи Як приручити зомбі"

(мультфільм)

19�00  "Оселя зла: Відплата" (фантастика)

20�45  
"Згадать, як це було!

Футбол. Ліга Чемпіонів 2011�12. 

Фінал Баварія � Челсі"

12 січня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

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

14 січня 7 вихідний день

Час Назва

13�30
"Льодовиковий період�4:

Континентальний дрейф"

(мультфільм)

15�10   "Рухай ластами�2" (мультфільм)

17�00  "Франкенвіни" (мультфільм)

19�00 "Санктум"  (драма)

21�00 "Люди в чорному�3" (фантастика)

13 січня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Інгредієнти:
125 г маргарину, 2 жовтки, 100 г цукрової пудри, 150 г борошна,

1 ч. л. розпушувача, 2 білки. 

Інгредієнти для мако7
вої начинки: 

3 склянки маку, 4�5 яєць,
300 г цукрової пудри, 225 г
вершкового масла, 1,5 ст. л.
манки або крохмалю, сік ли7
мона.

Спосіб приготування:
Маграрин розтерти з пуд�

рою, додати жовтки, розтерти
ще трохи та всипати борошно з розпушувачем. Замісити тісто,
в останню чергу додати збиті білки. Викласти тісто на деко, по�
сипати сухарями. Зверху викладаємо макову начинку. Її готує�
мо з визначених інгредієнтів, які добре розтираємо.

Випікати маківник при температурі 180�200 градусів. Охолод�
жений полити шоколадом з горіхами. 

���� "�	������"

номераРецепт 

ЧУДОДІЙНІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

КАЛИНИ 

Калина, яку колись вживали
значно частіше, ніж зараз, ряту�
вала жінок навіть від захворю�
вань молочної залози. Її вико�

ристовували не тільки для ліку�
вання, а й для профілактики різ�
них захворювань. Тобто їли
страви, до яких додавали кали�
ну. Особливо в піст та поми�
нальні дні любили робити варе�
ники з калиновими ягодами та
маком.  Недарма колись в кож�
ній хаті, тільки�но переступаєш
поріг, бачиш, як в сінях висять
великі в'язки калини. 

КВАШЕНА КАПУСТА �

СМАЧНО ТА КОРИСНО
Складно знайти людину, яка

не любила б квашену капусту.
Мабуть це пояснюється її корис�

ним впливом, адже вона допо�
магає виводити холестерин, ду�
же корисна при надмірній вазі
та атеросклерозі. 

ВІД ГАЙМОРИТУ �

СОСНА
100 г дрібно нарізаних зеле�

них голочок сосни змішати з 100 г
цукру та 100 г води. Поставити в
духовку на 2 години. Таки ліки
можна приймати по 1 чайній
ложці 4 рази на день. Лікуватися
1 місяць. 

"Травник 

Наталії Земної"

Природа7цілителька

Крім того, вони багато читають,
здатні на самопожертву. Синій
колір свідчить про консерватизм і
прихильність своїм ідеалам. Лю�
дина, яка  вибрала його, буде від�
даним другом, хоча і дещо неза�
лежним. Це колір гармонійних,
спокійних, плотських людей.

Досить часто шанувальники
синього відчувають себе самотні�
ми навіть у колі знайомих і друзів.
Також вважається, що необхід�
ність оточувати себе речами си�
нього кольору виникає тоді, коли
людина ображена або хвора, ад�

же цей колір наповнює людей
життєвими силами.

Практично всі асоціюють синій
із кольором моря, неба або про�
холодою. Але надмірно захоплю�
ватися ним не можна, оскільки
він досить потужний у енергетич�
ному плані і може чинити на лю�
дей різний вплив, залежно від
ситуації. Наприклад, синій неба�
жано використовувати, якщо лю�
дині необхідно зосередитися або
прийняти важливе рішення.

Крім того, синій колір близький
до чорного і отримує подібні з
ним символічні значення. Він вва�
жався траурним в Стародавньо�
му Єгипті і у деяких народів Пів�
денної Африки. Французи нази�
вають "синім страхом" те, що їх
лякає (згадаймо казку про "синю
бороду"). У слов'янських народів
синій асоціювали зі  смутком.

Темні, глибокі відтінки синього
характерні для медитацій � під
впливом синього організм роз�
слабляється, біологічні процеси в
ньому уповільнюються. Це хоро�

ший колір для класних кімнат або
студій. Однак двічі подумайте,
перш ніж записатися до трена�
жерного залу, оформленого у си�
ніх кольорах � навантажувати
м'язи вам не захочеться. Синій
колір також зменшує апетит (в
природі не існує продуктів синьо�
го кольору). Тому, якщо ви вирі�
шили сісти на дієту, купіть собі
синій сервіз, щоб зменшити від�
чуття голоду.

Підготувала Ганна Стаднік

Синього так багато
на нашій планеті і він має
дуже важливе значення
для нас. Синій вважається
кольором інтуїції та стиму�
лює мислення. Люди, які
люблять і оточують себе
синім кольором, скромні,
меланхолійні, чесні, нев�
певнені в собі і не люблять
скандалити. 

Цікаво знати

Боярський краєзнавчий музей
Відкриття персональної виставки

художника Юрія Горбачова. Початок о 13

годині. 

12 січня

13 січня

Боярський будинок культури
11:30 Веселий мульткінозал.

Мультфільм "Рататуй" (І частина). Вхід

вільний. 

13 січня

Районна класична гімназія
Фінал Кубка Боярки з фут�залу. У цей день пройдуть чверть�

фінальні, півфінальні ігри, які розпочнуться о 10 годині ранку.

Фінальна ж гра має відбутися близько 15 години. За голов�

ний трофей змагатиметься вісім команд.

їнських килимарів. У всіх регіо�
нах України ткали, тчуть і бу�
дуть ткати килими. Бо наше
українське життя уявити без
килима важко чи навіть просто
неможливо. 

Ми утримаємося від опису
представлених робіт. Тому що
про них мало чути � їх потріб�
но бачити на власні очі, дос�
лухаючись до своїх відчуттів. 

Замість 
післямови

…Останній акорд
цієї зустрічі був нес�
подіваний, не пе�
редбачений жод�
ним сценарієм.
Тільки�но закінчила�
ся офіційна частина,
як до музею завіта�

ло… весілля! В найуро�
чистіший момент свого
життя молоде подружжя
сфотографувалося в
експозиції музею на фоні
килимів Зінаїди Іванівни,
а вона благословила їх
на довге і щасливе сі�
мейне життя. І це, ма�
буть, символічно, коли
життєва мудрість і талант
благословляють на жит�
тя юність і любов…

Радислав Кокодзей
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Візерунок долі
неповторний…

Народилась Зінаїда Іванівна
Щербакова 20 грудня 1932 року
в місті Міусинськ, неподалік від
Красного Луча, що на Луганщині. 

Її дитинство пройшло в переїз�
дах з місця на місце. Починаючи
з 1937�го року, коли її батька �
простого кочегара � взяли на
навчання до Москви, і вся сім'я
переїхала за ним. У Москві Зіна
пішла до школи. А з початком Ве�
ликої Вітчизняної війни родина
переїхала на Урал, і лише після
визволення свого селища по�
вернулась на рідну українську

землю.
За знаннями Зінаїда Іванівна

вирушила до Києва влітку 1950�го
року, взявши з собою паспорт �
"складений удвоє аркуш із нак�
леєним фото" і спомини: степ і
ковила, кручі й стежки попід вер�
бами, сільський майдан із ко�
зацькими хрестами � все, що за�
лишилось у минулому. Вступила
до Київського училища приклад�
ного мистецтва (КУПМ) на фа�
культет килимарства. З учителя�
ми їй поталанило. І сьогодні Зіна�
їда Іванівна з великою вдячністю
згадує своїх вчителів � Сергія Ко�
лоса, Наталю Вовк… 

У 1954 році майстриня разом
із чоловіком переїхала до Бояр�
ки, де і досі проживає. Сьогодні
пані Зінаїда має трьох доньок,
трьох онуків та правнучку. При�
чому діти цієї родини також не
байдужі до мистецтва. Старша
донька майстрині Катерина доб�
ре володіє петриківським роз�
писом. Ольга гарно підбирає ко�
льори, вміє ткати. Онучка Соня
також обдарована: любить тка�

ти, ходить на заняття
до Будинку художника, де вив�
чає композицію, малюнок, жи�
вопис; з чотирьох років займа�
ється ліпленням... 

Утім, повернімося до авторки
експозиції. За своє життя Зінаїда
Іванівна працювала в Централь�
ній художньо�експерименталь�
ній лабораторії "Укрхудожпром�
союз" за спеціальністю художник
з килимарства. Килими, створені
руками майстрині, прикрашають
музеї Полтави, Меморіальний
музей�садибу Т.Г. Шевченка, па�
вільйон "Зерно" на ВДНГ УРСР,
музей Народного декоративно�
прикладного мистецтва в Лаврі.

Її роботи неодноразово експо�
нувалися на міських, обласних,
всеукраїнських та міжнародних
виставках. У жовтні 2006 року ки�
лими Зінаїди Іванівни були пред�
ставлені в Єлгавському худож�
ньому музеї імені Еліаса, (Лат�
вія). А 22 грудня 2012 року мож�
ливість відвідати її персональну
виставку отримали й жителі Бо�
ярки. 

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
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Новий рік.
Треба зателефонувати мамі, сказати, де я.
� Ало, мамо, де я?

Чоловік прокидається ранком після
страшного перепою. Запитує жінку:

� Новий рік минув?
� Минув.
� А яке сьогодні число?
� Друге січня.
� А перше було?

� Алло, МНС?
� Так.
� Допоможіть мені звідси вилізти.
� А де ви?
� У Твітері.

� Кицю, що тобі подарувати на Новий рік?
� Ой, любий, я навіть і не знаю…
� Гаразд, тоді даю тобі ще рік на роздуми.

Жінка на вагах:
� Ой, яка я маленька!
Чоловік:
� Ти хочеш сказати � товстенька?
� Зовсім ні, саме маленька. За стандарта�

ми жінка моєї ваги має бути на 20 сантимет�
рів вищою.

Середина січня не обіцяє суттєвих ме�
теорологічних колізій. Погода залишати�
меться по�зимовому морозною та сніж�
ною. Нічна темпертура не опускатиметься
нижче �15 °С, денна � нижче � 9 °С. Соняч�
них днів не передбачається. Очікуються
невеликі снігопади. 15�16 січня можливе
потепління до +1°С та невеликі опади у
вигляді дощу. На наступні вихідні можна
очікувати сонячної морозної погоди зі сні�
гом.

¡ÓˇÍ‡
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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.

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

На постійну роботу 
в комунальний заклад "Будинок культури" 

ПОТРІБЕН БУХГАЛТЕР
з досвідом роботи в державних 

чи комунальних установах та знанням ПК. 
Звертатися за телефонами: 

(04598) 3-59-40, 050-751-21-42.

Погода

Калина під снігом � червоне на білому з
тонкими рисочками чорних гілочок. Зима

вишиває свої рушники, даруючи цими
червоними гронами надію не лише

птахам � Божим творінням, � а й нам,
людям. Надію на те, що скреснуть сніг  та

лід, вибухне червоним та зеленим усе
живе, приспане до пори під білою

ковдрою Зими.
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Потрібен 
продавець-консультант

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

Знання ПК на рівні користувача.
Офіційне працевлаштування. 

З/п � 2000. Графік роботи � 5/2. 

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

                  
















ОВЕН
У Овнів багато планів, справ, вони намагаються скрізь встигнути. Не слід

боятися ризикувати й експериментувати. Велике задоволення зможете отри�
мати від зустрічей з друзями.

Професійна діяльність виявиться плідною, ви зможете домогтися бажано�
го. Це час для великих і масштабних починань. В особистому житті чекають
неприємності, тому що ви мало уваги приділяєте партнеру.

Здоров'я не дає приводів для побоювань. Однак існує небезпека інфекцій�
них захворювань. Вчасно проведені профілактичні заходи допоможуть збе�
регти здоров'я.

ТІЛЕЦЬ
Проблеми, що виникають, постарайтеся вирішувати самостійно, не бійте�

ся брати відповідальність на себе. У професійній діяльності помітне зростан�
ня. Завдяки феноменальній працездатності Тільці повільно, але безупинно
досягають успіхів. З'явиться можливість нових ділових пропозицій. Не бійтеся
ризикувати. В особистому житті Тільці з легкістю будуть заводити нові зна�
йомства. А от сімейним Тільцям доведеться йти на поступки.

Здоровий спосіб життя поліпшить настрій і допоможе запобігти втомі.

БЛИЗНЮКИ
У цей період Близнюки будуть сумніватися, з'явиться бажання щось зміни�

ти.
У професійній сфері все складається вдало. Однак не варто направляти

свої зусилля у свідомо безперспективному напрямі, а також не варто ганяти�
ся за двома зайцями. З фінансами ніяких неприємних сюрпризів не очікуєть�
ся.

В особистому житті не відбуватиметься нічого особливого. Все буденно й
рутинно. У родині виникне небезпека конфліктних ситуацій. Здоров'я Близню�
ків також не повинне викликати занепокоєння. Корисний повноцінний сон, ве�
чірні прогулянки, короткі подорожі. Кава та інші допінги протипоказані.

РАК
Ракам треба постаратися менше фантазувати, необхідно реально оціню�

вати обстановку. У професійній сфері можливі неприємності. Зараз не най�
кращий час для будь�яких починань. Ракам необхідно намагатися відпові�
дально виконувати свої обов'язки. У фінансовій сфері можливі ускладнення.

В особистому житті можливе з'ясування стосунків із близькими. Конфліктні
ситуації будуть складатися не на вашу користь. Тому що Раки � люди емоційні,
через неприємності на роботі або в особистому житті може з'явиться маса
дрібних нездужань. Здоровий спосіб життя, прогулянки, спортивний зал, пе�
регляд улюблених фільмів значно поліпшать настрій.

ЛЕВ
Це час переживань і роздумів. Необхідно заспокоїтися й все стане на свої

місця.
У професійній сфері Леви на піку активності. У той час, поки всі інші намага�

ються настроїтися на робочий лад після свят, Леви вже проаналізували ситуа�
цію й намітили шляхи руху в напрямі кар'єрного росту. Будь�які починання
принесуть успіх. У фінансовій сфері все спокійно. В особистому житті Леви бу�
дуть знаходити взаєморозуміння зі своїми близькими, з'явиться бажання
більше віддавати, чим приймати. Нові знайомства не призведуть до тривалих
і серйозних стосунків. Можуть з'явитися ускладнення з батьками, конфліктні
ситуації, хвороби.

ДІВА
Дівам необхідно проаналізувати свої вчинки й слова. Велика ймовірність

виникнення конфліктних ситуацій. Не слід експериментувати й ризикувати.
Дотримуйтеся міри у всьому. Починати нові проекти треба з обережністю. Не
беріть на себе більше, ніж зможете виконати.

У фінансовій сфері все спокійно. Можливо, доведеться бути ощадливіши�
ми, хоча вам до цього не звикати.

В особистому житті в багатьох Дів стануться зміни на краще. Дівам необ�
хідно піклуватися про своє здоров'я. Уникайте інфекційних захворювань, пе�
реохолодження. Дівам показаний щоденний денний відпочинок.

ТЕРЕЗИ
Терези будуть насолоджуватися теплою сімейною атмосферою, будуть

відновлюватися після свят і не зможуть працювати на повну силу. Роботи буде
небагато. Варто закінчити ті проекти, над якими ви почали працювати до свят.
Укладати нові угоди в січні не варто.

В особистому житті не очікується ніяких змін. Нові знайомства не призве�
дуть до тривалих і серйозних стосунків.

Здоров'я залежить від вас самих. Намагайтеся уникати неприємностей і
сварок, які виводять вас із рівноваги. 

СКОРПІОН
Можливі знайомства з новими людьми, які принесуть у ваше життя розма�

їття, а може вкажуть нові напрями. Гарний час для того, щоб закінчити проек�
ти, початі торік. А от перш ніж укладати нові контракти, запускати нові проек�
ти, варто добре подумати.

Фінансова ситуація стабільна. В особистому житті можливі зміни, про які ви
навіть не замислювалися. Сімейним Скорпіонам треба більше часу проводи�
ти зі своїми рідними, піклуватися про їх, бути м'якшими й уважнішими.

Високий ризик виникнення інфекційних захворювань. 

СТРІЛЕЦЬ
Період стабільності, але для досягнення результатів надалі, Стрільцям не

слід розслаблятися. Професійна діяльність буде досить активною. Нові кон�
тракти будуть підписані, важливі домовленості досягнуті. Будьте обачні й
практичні.

Є велика можливість одержання кредитів або субсидій.
Сімейні Стрільці можуть зазнати деякого розчарування. Не приймайте

поспішних рішень. Ваш оптимізм і почуття гумору допоможуть уникнути кон�
фліктних ситуацій. Стрільцям варто стежити за своїм здоров'ям. Не слід пере�
їдати й зловживати жирною їжею: це веде до втрати оптимізму й гарного нас�
трою.

КОЗЕРІГ
Козероги побачать нові можливості для кар'єрного росту. Працьовитість і

гарні організаторські здібності допоможуть у всіх починаннях. В особистому
житті Козерогів будуть присутні романтичні настрої, реалізуються всі мрії. Є
велика ймовірність загострення хронічних захворювань. Особливо варто
звернути увагу на ендокринну систему. Уважно ставтеся до свого здоров'я й
вчасно проводьте профілактичні заходи.

ВОДОЛІЙ
Це період напруги й занепокоєння. У кар'єрі Водоліїв чекають "підводні ка�

мені". Не приймайте поспішних рішень. Тільки проаналізувавши ситуацію, ви
знайдете вихід. Зірки радять Водоліям бути обережними з фінансами.

В особистому житті у Водоліїв не все безхмарно, тому що Водолії взагалі
характеризуються незалежністю духу. Але квапитися приймати доленостні рі�
шення не варто.

Слід уважно ставитися до свого здоров'я. Більше відпочивайте, висипай�
теся, регулюйте свої емоції. Водіям�Водоліям треба бути вкрай уважними на
дорогах.

РИБИ
Рибам варто аналізувати свої вчинки і поведінку, не слід експериментувати

й ризикувати. Фінансове становище не відрізняється стабільністю. Необхідно
зачекати. У цей період намагайтеся не міняти роботу. Сумлінно виконуйте
свої обов'язки й постарайтеся уникати будь�яких починань.

У стосунках з партнером у Риб можливі розчарування. Ставтеся до всього
спокійно, виявляйте менше емоцій, інакше конфліктів не уникнути.

Здоров'я залежить від вас самих. Великий ризик інфекційних захворювань.


ГОРОСКОП

13 січня � 25 січня

УУТТЕЕРРЯЯННОО  ММУУЖЖССККООЕЕ
ООББРРУУЧЧААЛЛЬЬННООЕЕ  ККООЛЛЬЬЦЦОО  

6 января по маршруту: пер. Островского, ул. Шевченко, 
ж/д переезд, ост. 720 маршрутки. Возможно в маршрутке.

Вознаграждение 1000 грн.
Телефон 067-929-77-33

Тут може бути Ваша реклама
Телефон 097)415)07)83

Втрачене свідоцтво на право власності (САС № 488765), видане
Боярською міською радою 20.05.2009 року на ім'я Катерини Павлів�
ни Чехнової, вважати недійсним. 
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