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11 січня 2016 року відповід-
но до Закону України «Про єди-
ний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтвер-
джують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус» та постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 302, Ки-
єво-Святошинським районним 
відділом Управління Державної 
міграційної служби України в 
Київській області розпочато при-
йом громадян щодо оформлення 
та видачі паспорта громадянина 
України у вигляді ID-картки.

Начальник Києво-Свято-
шинського РВ УДМС України 
в Київській області Олександр 
Погрібний під час спілкування 
з «Бояркою-інформ» зазначив, 
що на першому етапі впрова-
дження документів нового зраз-
ка до ухвалення Верховною Ра-
дою урядового законопроекту 
№ 3224, документ буде оформ-
лятись лише особам, які до-
сягли 16-річного віку та отри-
мують документ вперше. Дана 
адміністративна послуга для 
зазначених осіб – безкоштовна. 

Олександр Володимирович 
також роз’яснив, який вигляд 
матиме документ нового зраз-
ка, та вказав на дані, що будуть 
вноситися до нього, термін дії 
та строки виготовлення. Його 
офіційна назва – «паспорт 
громадянина України з без-
контактним електронним но-
сієм», який Кабінет Міністрів 
затвердив ще 25 березня 2015 
року. Розмір картки – лише 54 
на 85,6 мм, вона міститиме два 
види інформації: візуальну (яку 
можна буде побачити неозбро-

єним оком) та призначену для 
зчитування машиною.

На картці зазначатиметься 
звичайний перелік даних, як у 
традиційному паспорті-кни-
жечці, а за наявності паспорта 
громадянина України для виїз-
ду за кордон  – ще і його номер.

За допомогою безконтакт-
ного електронного носія за-
шифрують додаткову інфор-
мацію – про місце реєстрації, 
сімейний стан, відцифрований 
підпис та фото власника. При 
оформленні заяви-анкети для 
оформлення паспорта громадя-
нина України у вигляді картки 
відбитки пальців рук заявника 
не знімаються.

Згідно з постановою Каб-
міну, персоналізація паспорта 
здійснюється централізовано 
у Державному центрі персона-
лізації документів державного 
підприємства «Поліграфічний 
комбінат «Україна» із виготов-
лення цінних паперів.

Запровадження пластико-
вих паспортів вимагає ЄС – 
інакше українці не зможуть їз-
дити до Європи без віз».

За словами Олександра По-
грібного, обов’язкової заміни 
паспорта громадянина України 
на документ нового зразка не 
передбачено. Отже, громадя-
нам немає сенсу поспішати із 
отриманням ID-картки.

Для оформлення паспорта 
громадянина України у формі 
картки вперше після досягнен-

МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ID-КАРТКИ – ЮНИМ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

ня 16-річного віку, жителям 
Києво-Святошинського райо-
ну потрібно звернутися до Киє-
во-Святошинського районного 
відділу ДМС за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Хрещатик, 88 (за міс-
цем реєстрації). 

Провідний спеціаліст Киє-
во-Святошинського РВ УДМС 
України в Київській області 
Катерина Лопухіна також по-
відомила, що процедура отри-
мання паспорта триватиме не 
більше ніж 30 календарних днів 
з дня оформлення заяви-анке-
ти або не пізніше ніж через 10 
робочих днів з дня оформлення 
заяви-анкети для його терміно-
вого отримання. Пані Катери-
на наголосила, що особам, які 
досягли 16-річного віку, необ-
хідно своєчасно звертатися для 
отримання паспорта громадя-
нина України, інакше чинним 
законодавством України пе-
редбачено адміністративну від-
повідальність за ст. 197 КУпАП 
за проживання без паспортного 
документа.

Доки «Боярка-інформ» роз-
мовляла зі спеціалістами ДМС, 
за отриманням ID-картки 
звернувся студент КІТЗ НАУ 
Максим Пісоцький, житель 
с. Хотів. Процедура зайняла 
близько 10 хв. До речі, впро-
довж кількох днів захотіли 
отримати паспорт нового зраз-
ка понад 10 осіб. 

Пристрої для зняття відцифрованого підпису та відбитків пальців рук

З НОВим 2016 рОкОм!

Під час чергового засідання 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради, яке відбу-
лося 14 січня під керівництвом 
міського голови Олександра За-
рубіна, це питання було пред-
метно розглянуто.

Щосуботи та щонеділі у Бо-
ярці відбуваються ярмарки. У 
ці дні десятки підприємців ви-
їжджають зі своїм товаром та 
займають «торговельні місця» 
прямо на узбіччях вулиць. У 
суботу від ринкової стихії по-
терпають вулиці Молодіжна та 
Б. Хмельницького. А саме цими 
вулицями рухаються автобуси 
приміських та міських маршру-
тів. А по неділях практично не-
можливо проїхати по вул. Жов-
тневій чи по вул. Київській. 

Члени виконкому підтри-
мали оновлену схему розташу-
вання місцевих ярмарків. Якщо 
говорити про суботні ярмарки, 
то запропоновано звільнити 
від торгівлі вул. Молодіжну та 
частину вул. Б. Хмельницького, 
прилеглу до парку ім. Шевчен-
ка. Таким чином, торговельні 
ряди запропоновано перене-
сти на частину вул. Б. Хмель-
ницького від Молодіжної до                
вул. Незалежності, далі по      
вул. Незалежності у напрямку 
вул. Жуковського. 

Що стосується недільного 

ринку, запропоновано звільни-
ти від торгівлі частину вул. Ки-
ївської, по якій рухається авто-
транспорт у напрямку переїзду, 
а також її частину до вул. Ко-
оперативної. 

Рішення не остаточне. За-
уваження та пропозиції ви-
конком Боярської міської ради 
просить направляти за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, каб. 10 та на електронну 
адресу: xph68@i.ua у термін до 
01.02.2016 року. 

Серед питань порядку ден-
ного виконкому – затверджен-
ня плану його роботи на І квар-
тал 2016 року; про стан роботи зі 
зверненнями громадян, що на-
дійшли до виконавчого коміте-
ту за 2015 рік: про стан виконав-
чої дисципліни при виконанні 
документів органів виконавчої 
влади вищого рівня та власних 
рішень за ІV квартал 2015 року. 
Також було розглянуто звіти 
про роботу зі зверненнями гро-
мадян за 2015 рік комунальних 
підприємств «Боярка-Водока-
нал» та «БГВУЖКГ». 

Було ухвалено рішення з 
архітектурних та житлових пи-
тань, а також надано дозволи на 
розміщення об’єктів, торгівлі, 
побуту та виробництв. 

СПРОБА УПОРЯДКУВАТИ 
ВИЇЗНУ ТОРГІВЛЮ

Тема впорядкування виїзної торгівлі на міських ринках вже неодно-
разово порушувалась на різноманітних засіданнях, зустрічах, широко 
обговорювалась у соціальних мережах. Причина такої посиленої уваги – 
конфлікт інтересів, викликаний незручностями для водіїв і пішоходів, та 
безперечна потрібність подібного способу надання торговельних послуг.

Фото Юлії Скочинської

Продовження на стор. 3
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Комунальне підприємство 
«Боярка-Водоканал» 

запрошує на постійну роботу: 
• майстра дільниці водозабірних споруд; 
• електрогазозварника 4, 5 розряду;
• слюсаря АВР 4, 5 розряду. 

За довідками звертатися 
за телефоном: 

(04598) 46-966 (відділ кадрів), 
(067) 504-49-63 головний інженер.

На постійну роботу 
до КП «БГВУЖКГ» потрібні:

• робітник з комплексного прибирання 
будинків та прибудинкової території – 
2 од. (жінки);

• покрівельники 4 розряду – 2 од.;
• машиніст автогідропідіймача з 

посвідченням водія категорії «С» – 2 од.;
• електромонтер 4, 5 розрядів – 2 од.;
• слюсар 5 розряду на базу 

по вул. Кібенка – 1 од. 

ФОТОФАКТ

Тривалий снігопад, яким 
відзначилися різдвяні свята, 
суттєво ускладнив роботу кому-
нальних служб міста. Спецтех-
ніка у святкові дні працювала 
майже цілодобово, очищаючи 
основні дороги від снігу та по-
сипаючи їх піщано-соляною су-
мішшю. Можна сказати, що КП 

«БГВУЖКГ» досить оператив-
но зреагувало на несприятливі 
погодні умови та максимально 
ефективно намагалось усувати 
наслідки негоди. Незважаю-
чи на святкові дні й на те, що 
опади продовжувалися не один 
день, життєдіяльність міста не 
була порушена.

Ліфтовою службою прове-
дено технічне обслуговування 
ліфтів з перевіркою електроме-
реж за адресами: вул. Маяков-
ського, 2, вул. Гоголя, 52-а та 
вул. Сєдова, 11, п. 1. 

Перевірено роботу ліфта по 
вул. Гоголя, 78 після поточного 
ремонту та встановлення нових 
стулок кабіни на двох поверхах. 
Також у цьому ліфті проводи-
лись роботи з налагодження 
мережі управління кнопками 
викликів та наказів. 

Дільницею електрогоспо-
дарства за період новорічних та 
різдвяних свят відпрацьовано 25 
заяв мешканців з усунення не-
справностей та перебоїв електро-
постачання у житлових будинках. 
Було відновлено подання елек-
троенергії за адресами: вул. Бі-
логородська, 27, кв. 29, вул. Ма-
яковського, 2, вул. Жуковського, 
4, кв. 39, вул. Лінійна, 30, кв. 137, 
вул. Білогородська, 25, кв. 196, 
вул. Лінійна, 28, кв. 44, вул. Деж-
ньова, 5, кв. 1, вул. Білогородська, 
144, кв. 85, вул. Білогородська, 51, 
корп. 3, кв. 3, вул. Маяковського, 
2, кв. 36, вул. Білогородська, 27, 
кв. 79, вул. Молодіжна, 77, кв. 
102, вул. Пастернака, 72, кв. 7,                                                                           
вул. Сагайдачного, 30, вул. Лі-

нійна, 28, кв. 89, вул. Гоголя, 78, 
кв. 21, 76 та 99, вул. Яблунева, 2, 
кв. 37-38, вул. Сєдова, 9.

Працівниками дільниць з 
утримання будинків замінено 
стояк централізованого опален-
ня по вул. Полярній, 10. По вул. 
Білогородській, 25, кв. 104 замі-
нено центральний кран холод-
ної води. Усіма майстрами діль-
ниць з утримання будинків та 
прибудинкових територій про-
ведено запобіжні заходи щодо 
попередження мешканців та 
перехожих про можливість по-
яви ожеледиці на тротуарах та 
дорогах, падіння бурульок з да-
хів та козирків будинків. Най-
більш небезпечні місця огоро-
джені сигнальними стрічками, 
а також на житлових будинках 
розклеєно оголошення з попе-
редженнями. 

Ремонтно-будівельною діль-
ницею КП «БГВУЖКГ» прове-
дено ремонт зливоприймача по 
вул. Молодіжній, 74, п. 1. Також 
щоденно робітники відповід-
них дільниць реагують на заявки 
мешканців, що надходять до ава-
рійно-диспетчерської служби та 
до приймальні підприємства. 

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:

БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ

Тривають роботи щодо за-
міни енергоємних ліхтарів на 
економні LED світильники, 
розпочаті наприкінці минулого 
2015 року. 

Як повідомив заступник 
начальника КП «Боярське 
ГВУЖКГ» з благоустрою Ген-
надій Рашковський, вже про-
ведено часткову заміну світиль-
ників по вул. Шевченка, та по                                                                   

НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЗНИЗИТЬСЯ ВТРИЧІ
вул. Вокзальній. На черзі – про-
довження робіт по вул. Шев-
ченка. 

Нагадаємо, що старі ліхтарі 
споживали 150 Вт, тоді як нові – 
розраховані на потужність 54 Вт, 
що дозволить майже втричі змен-
шити споживання електроенергії 
та знизити навантаження мережі 
вуличного освітлення.

Порадував Геннадій Олек-
сандрович ще й інформацією 
щодо промивання зливової 
каналізації. Результати ро-
боти підрядників вже від-
чули водії, які донедавна 
потерпали під час дощу, ру-

ВІЧНІ КАЛЮЖІ «ПЕРЕСИХАЮТЬ»
хаючись вул. Білогородською 
на ділянці між вул. Гоголя та                               
вул. 40 років Жовтня. Нині 
калюжа з талого снігу та до-
щової води «пересохла». Та-
кож промито зливову каналі-
зацію на вул. Магістральній.

Враховуючи повідомлення щодо зниження температури, кому-
нальники посилено чистять узбіччя центральних вулиць міста від 
мокрого снігу, аби з морозом він не перетворився на льодову броню.

ВУЛИЦІ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ЛЬОДОВОЇ БРОНІ

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ:

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ – БЕЗ ВОДИ
Порив центрального во-

догону 10 січня по вул. Тара-
сівській, 28 спричинив не-
зручності жителям історичної 
частини. Причиною стало 
пошкодження з’єднання на 

чавунній трубі діаметром 150 
мм. Ремонтно-відновлювальні 
роботи були ускладнені специ-
фікою ґрунту – його розмивало 
ще й витіканням води. Трива-
ли роботи майже до вечора. 

Таким гаслом керуються 
працівники водоканалу, врахо-
вуючи досвід попереднього спе-
котного літа. «Боярка-інформ» 
вже неодноразово повідомляла 

ГОТУЙ СВЕРДЛОВИНИ ВЗИМКУ
про спорудження нової сверд-
ловини по вул. Магістральній. 
Нині вона вже під’єднана до 
магістралі та готова до експлуа-
тації в разі необхідності.

Які є надходження до місько-
го бюджету? За рахунок чого він 
наповнюється? Куди витрачають-
ся зібрані кошти? 

Про це «Боярка-інформ» за-
питала у завідувача фінансово-
економічного відділу виконавчо-
го комітету Боярської міськради 
Олени Балуєвої.

– Пані Олено, на початку за-
значте, які завдання поклада-
ються на відділ?

– Головне завдання – фор-
мування і виконання міського 
бюджету. З 2015 року значно 
змінилася структура доходів на-
шого бюджету. Якщо до цього 
основним джерелом був по-
даток з доходів фізичних осіб, 
який становив близько 80 % 
усіх надходжень, то з 2015 року 
цей вид податку до нашого бю-
джету не надходить.

– Які ж джерела надходжень? 
– Основні – місцеві податки 

та збори, які нині складають 70 % 
надходжень до бюджету міста. У 

цифрах це близько 26 млн. грн. 
із 37 млн. грн. надходжень, які 
заплановані на 2016 рік. Крім 
місцевих податків і зборів до-
сить вагомим джерелом на-
повнення міського бюджету є 
акцизний податок. У 2015 році 
до міського бюджету надійшло 
майже 5 млн. грн. акцизу. Але 
резерви щодо надходжень від 
цього виду податку ще є, і вони 
досить значні. Найголовніше, 
що хочу підкреслити: ці резерви 
залежать від роботи Боярської 
міської ради, а також від від-

КУПУЄТЕ – ВИМАГАЙТЕ ЧЕК. 
ПОПОВНЮЙТЕ МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

Про скликання пленарного за-
сідання позачергової 4 сесії Бояр-
ської міської ради VІІ скликання

Відповідно до пп. 8 п. 3 ст. 
42 та п. 4 ст. 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», –

Скликати пленарне засідан-
ня позачергової 4 сесії Бояр-
ської міської ради 16 січня 2016 
року о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні НОК Київського військового 
ліцею ім. І. Богуна (вул. Хреща-
тик, 103).

Пропонується винести на 
розгляд сесії наступні питання:

1. Про затвердження місько-
го бюджету на 2016 рік.

Доповідач: Шульга В. В. – пер-
ший заступник міського голови

2. Про затвердження інвес-
тиційної програми комуналь-
ного підприємства «Боярка- 
Водоканал» на 2016 рік.

Доповідач: Гусятинський Д. М. – 
заступник міського голови

3. Про створення комісії з 
проведення інвентаризації ме-
реж зовнішнього освітлення в 
м. Боярка.

Доповідач: Гусятинський Д. М. – 
заступник міського голови

4. Різне.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 січня 2016 року     № 01-04/1
м.  Боярка

повідальності усіх мешканців 
міста і, особливо, підприємців, 
які торгують підакцизними то-
варами.

– А як звичайні громадяни – 
не підприємці – можуть вплину-
ти на суму акцизних надходжень?

– Дуже просто: купуючи під-
акцизні товари, вимагайте чек. 
Наголошую, всі надходження до 
нашого бюджету, йдуть на роз-
виток нашого міста. Це – наш 
благоустрій (зокрема, освітлен-
ня вулиць), дитячі та спортивні 
майданчики, додаткові видатки 
на спорт, культуру, соціальний 
захист населення. Відтак до-
бробут і благополуччя нашого 
міста залежать від кожного його 
мешканця. Тому я закликаю 
всіх дуже відповідально поста-
витися до процесу додаткових 
надходжень до нашого бюджету 
і його наповнення. Адже лише 
спільно ми збудуємо прекрасне 
й чудове квітуче місто. 

Розмовляв Радіслав Кокодзей

За весь час функціонуван-
ня (з лютого минулого року) 
Контакт-центр ПАТ «Київоблгаз» 
отримав понад 200 тисяч дзвін-
ків від споживачів природного 
газу Київщини. Також Контакт-
центр опрацював та дав відпо-
відь на понад 13 тисяч електро-
нних листів споживачів.  

Споживачі газу Київської 
області мають змогу за номера-
ми (044) 364-61-04, (097) 104-
5-104 та (050) 104-5-104 або 
поштою contact@kv.104.ua по-
відомити фактичні показання 
лічильника, проконсультува-
тися щодо тарифів, поставити 
запитання про порядок оплати 
за надані послуги, дізнатись 
стан свого особового рахунку, 
залишити заявку оператору на 
виклик майстра, контролера та 

отримати консультації з питань 
пільг, субсидій, переоформлен-
ня документів, ремонту облад-
нання і багато іншого.

Найчастіше споживачі те-
лефонують для повідомлення 
фактичних показань лічильни-
ка. За минулий рік Контакт-
центр отримав та зафіксував 
близько 100 тисяч показань 
лічильника клієнтів. Ця про-
цедура необхідна для того, щоб 
газова компанія мала інформа-
цію про реальне споживання 
газу клієнтом та могла робити 
йому об’єктивні нарахування. 
Також споживачі звертають-
ся за консультацією стосовно 
пільг, оплати та звірки особо-
вого рахунку.

Нині клієнтів «Київоблгазу» 
обслуговує 13 операторів.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРУ «КИЇВОБЛГАЗУ» 
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У зв’язку з посиленням моро-
зів після новорічних свят в Бояр-
ці, як і в інших населених пунктах 
України, були відкриті цілодобові 
пункти обігріву.

Це місця, де можна зігрі-
тися, випити солодкого чаю з 
печивом, відпочити, скориста-
тися вбиральнею. Про це спові-
щають інформаційні таблички. 
Привітність, доброзичливість, 
душевна теплота – спільні риси 
цих закладів допомоги. Втім, як 
з’ясувалося, кожний пункт має 
свою родзинку.

Розповідає старший фель-
дшер станції швидкої медичної 
допомоги Валентина Боженко 
(пункт обігріву по вул. Білого-
родській, 21):

«Наша станція має 4 «медич-
них» пункти обігріву: в Хотові, 
Милій, Горенці та Боярці. Саме 
наш пункт обігріву відкрився 
4 січня. Ми звертаємо увагу на 
фізичний стан наших відвідува-
чів. Якщо людина просто змерз-
ла – відігріваємо чаєм та добрим 
словом. Якщо ж наявні ознаки 
обмороження, травматизму чи 
захворювання – надаємо першу 
допомогу та, за потреби, госпі-
талізуємо до ЦРЛ. Обігрітися 
можна у нашому холі, а пройти 
медогляд і отримати медичну 
допомогу – у кімнаті для амбу-
латорного прийому.   

На щастя, звернень було не-
багато. І це приємно. Як і те, що 
люди приходять до нас не лише 
за гарячим чаєм, а й за добрим 
словом. Одна бабуся до нас вза-
галі як на роботу ходить! От і 
виходить, що спілкування та 
душевне тепло іноді для люди-
ни важать навіть більше, ніж 
гарячий чай з тістечком та місце 
біля батареї», – розповіла стар-

ший фельдшер станції ШМД 
Валентина Боженко.

Та виявляється, що не лише 
в пунктах обігріву при медич-
них закладах потерпілі від хо-
лоду можуть розраховувати на 
долікарську медичну допомогу. 
Наприклад, пункт обігріву в 
Будинку культури (вул. Шев-
ченка, 82), який відкрився 3 
січня, має гарно укомплекто-
вану велику аптечку. Аналь-
гін, валідол, йод, зеленка, пе-
рекис водню, бинти, марлеві 
пов’язки – чого тут тільки не-
має! А на додачу до переліку 
наявних медикаментів – бро-
шура «Перша невідкладна до-
помога при найбільш типових 
травмах».

А пункт обігріву в гуртожит-
ку по вул. Молодіжній, 12/2 по-
радував святково вбраною ялин-
кою та гарячими пончиками до 
вже традиційного печива. Свят-
ково і по-родинному затишно. 
Мабуть, саме така атмосфера і 
є яскравим уособленням щирої 
турботи про своїх ближніх. 

До відома боярчан
Отже, нині в Боярцi вже пра-

цюють 4 цілодобових пункти 

обігріву. Запам’ятайте їх адреси 
та контактні телефони:

• вул. Молодіжна, 12/2 
(гуртожиток), контактний 
тел.: – 40-819;

• вул. Білогородська, 21 
(станція швидкої медичної 
допомоги), тел.: 41-019;

• вул. 40 років Жовтня, 51 
(приймальне відділення 
Центральної районної 
лікарні), тел.: 41-203.

• вул. Шевченка, 82 
(Будинок культури), 
тел.: 050-751-21-42.
І ще два прохання. Перше – до 

боярчан: не будьте байдужими i 
направляйте людей, якi цього по-
требують, за вказаними адресами 
та розповсюджуйте iнформацiю 
про пункти обігріву.

Друге прохання – до всіх під-
приємців міста: за можливості, 
будьте людяними i пригощай-
те чаєм тих, хто цього потребує. 
Будь ласка, долучайтесь до на-
дання смаколиків до пунктів об-
ігріву. Разом ми все зможемо: і 
зиму перезимувати, і хоча б тріш-
ки полегшити життя тим, хто по-
требує нашої допомоги і турботи.

Радислав Кокодзей

РОДЗИНКИ ПУНКТІВ ОБІГРІВУ

Зима – пора морозу, снігу, а 
також ГРВІ та грипу. З настанням 
холодів чутки про появу нових 
штамів вірусів та їх загрозливі 
наслідки хвилями прокочуються 
Україною. До лікувальних закла-
дів частіше звертаються пацієн-
ти з симптомами гострих вірус-
них інфекцій та грипу.

«Боярка-інформ» поцікави-
лась у фахівців, якою є епідеміо-
логічна ситуація з ГРВІ та грипу 
на теренах району та, зокрема, 
нашого міста. Відповідає за-
ступник начальника, начальник 
епідеміологічного відділу Киє-
во-Святошинського районного 
управління Держсанепідслуж-
би України в Київській області      
Володимир Білан:

«Ми провели аналіз інфек-
ційної захворюваності серед 
населення району за 2015 рік. 
Відзначаємо зниження захво-
рюваності на грип та ГРВІ на 
10-12 відсотків у порівнянні з 
2014 роком, хоча нині маємо 
незначне перевищення порогу 
з даних захворювань – на 1,5-2 
відсотки. На даний момент не-
має необхідності оголошувати 
карантин, зокрема, у школах та 
ДНЗ. Санепідслужба стежить за 
дотриманням температурного 
режиму в навчальних закладах. 
Порушень не виявлено. 

На питання, чи стосуються 
чутки щодо «свинячого грипу» 

ГРИП: У БОЯРЦІ ВСЕ СПОКІЙНО

Отець Димитрій відслужив 
молебень за здоров’я воїнів 
АТО та медичних працівників, 
які опікуються хворими.

Після молебню відбувся 
концерт лідера гурту «Хорея ко-
зацька» кобзаря Тараса Компа-
ніченка.

На жаль, не всі пацієнти 
шпиталю змогли завітати до ак-
тової зали, де проходила зустріч з 
гостями. Тому після завершення 
концерту отець Димитрій відві-
дав лежачих бійців у відділеннях 
шпиталю. Помастив їх святим 

єлеєм для швидшого одужання 
та подарував їм ладанки. 

ДУХОВНІ ЛІКИ – МОЛИТВА ТА КОБЗА

12 січня настоятель Свято-Покровської парафії отець Димитрій 
Присяжний у черговий раз відвідав Центральний шпиталь прикордон-
них військ України. Разом із ним до поранених бійців завітав заслу-
жений артист України боярчанин Тарас Компаніченко.

До речі, 8-9 січня отець Ди-
митрій Присяжний відвідав 
Знам’янський дитячий буди-
нок-інтернат (м. Знам’янка Кі-
ровоградської області). Поспіл-
кувався з діточками, поспівав 
різдвяні колядки, помастив ма-
лят святим єлеєм, привезеним 
із храму Різдва Христового у                                                     
м. Віфлеємі.

Діти отримали від священи-
ка різдвяні подаруночки, а ке-
рівництву інтернату було пере-

дано матеріальну допомогу від 
Київського деканату УАПЦ.

Києво-Святошинського району 
та Боярки зокрема, можу сказа-
ти: такої загрозливої ситуації, як 
в інших областях, немає. Сигна-
лів щодо летальних випадків від 
грипу від лікувальних закладів 
районів до нас не надходило». 

Що таке грип і як вберегтися 
від нього? На це питання відпо-
відає головний лікар КЗ «Києво-
Святошинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Олег Ткаченко:

«Грип – гостра вірусна ін-
фекція, що легко поширюється 
в громаді. Грип викликає що-
річні сезонні епідемії, пік яких 
припадає на зиму. Інфекція 
здатна викликати тяжкі хворо-
би та навіть призвести до ле-
тальних наслідків у групах насе-
лення підвищеного ризику.

Найефективніший шлях 
профілактики інфекції – щеп-
лення. 

Для сезонного грипу при-
таманні раптова поява гарячки, 
кашель (як правило, сухий), 
головний біль, м’язовий біль 
та біль у суглобах, сильне не-
здужання, погане самопочуття, 
біль у горлі та нежить. Більшість 
людей одужують впродовж 
тижня без будь-якої медичної 
допомоги. Але грип може приз-
водити до розвитку тяжких 
ускладнень чи смерті людей з 
підвищеним ризиком. Час між 
інфікуванням та захворюван-
ням триває кілька днів.

Найбільший ризик розвит-
ку ускладнень загрожує дітям 
віком до двох років, дорослим 
віком 65 років та старше, людям 
із хронічними хворобами чи 
ослабленою імунною системою.

Вірус грипу передається по-
вітряно-крапельним шляхом, а 
також через руки, що інфікова-
ні вірусом. Для попередження 
поширення люди під час кашлю 
повинні закривати рота хуст-
кою та регулярно мити руки».

Про місця розташування міс-
цевих ярмарків у м. Боярка

Керуючись ст. 26 п. 44, ст. 30 
п. 8 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», з 
метою упорядкування та належ-
ної організації проведення місь-
ких ярмарків м. Боярка, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 січня 2016 року    
м. Боярка

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ :

1. Запропонувати розташу-
вання місцевих ярмарків у місті 
Боярка згідно з Додатками 1, 2.

2. Опублікувати дане рішен-
ня в засобах масової інформації 
та розмістити на сайті Бояр-
ської міської ради.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Зауваження та пропозиції 
просимо направляти за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, каб. 10 та на електронну 
адресу: xph68@i.ua у термін до 
01.02.2016 року.

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Та й справді там, де 
з’являється Святий Миколай, 
завжди оживає казка – найкош-
товніший дарунок чемним ді-
точкам. Розпочалося це дитяче 
свято з цікавих ігор та конкурсів 
під новорічною ялинкою, в яких 
взяли участь усі бажаючі, отри-
мавши за старанність та вправ-
ність оригінальні призи. Та й 
без конкурсу талантів свято не 
обійшлося! І віршики читали, і 
пісні співали, і навіть хвацький 
гопак танцювали!

Розвеселилася малеча, хоча 
й трохи втомилася. Під час 
перепочинку діти перегляну-

9 січня до Будинку культури в гості до дітей завітала різдвяна каз-
ка. Того дня Будинок культури перетворився на казкову країну, по він-
ця повну щасливого дитячого сміху. Країну, в якій збуваються мрії, а 
казка стає дійсністю.

ли різдвяну виставу «Червоні 
чобітки», підготовлену орга-
нізаторами та їх юними поміч-
никами. Вистава завершилася 
розмовою про те, в чому суть 
Різдва, та вертепом з дзвінкого-
лосими піснями й традиційною 
вертепною зіркою. 

Після закінчення святкової 
програми кожна дитина отри-
мала новорічний солодкий по-
дарунок від Святого Миколая та 
його помічників – організаторів 
свята: — «Церкви Спасіння».

Радіслав Кокодзей

Саме тут, у кінці святково 
сяючої вогнями ілюмінації цен-
тральної алеї, жителів міста чекав 
новий 2016 рік, причаївшись по-
між густих гілок головної міської 
красуні-ялинки. Та не простої, а 
живої, посадженої тут на радість 
боярчан-господарів і гостей свята.

Найбільш нетерплячі потягну-
лися до парку ще з першими сутін-
ками та першим снігом. Так нена-
че сама природа привітала боярчан 
зі святом. А найвеселіші – відразу 
після опівночі, зустрівши Новий 
рік вдома, в колі родичів та дру-
зів. Тим паче, що добиратися було 

нескладно: впродовж новорічної 
ночі, аж  до п’ятої години ранку в 
режимі нон-стоп працював ново-
річний маршрут. 

Радісний сміх і міцні дружні 
обійми, запальні та веселі ме-
лодії, яскраві бенгальські вогні, 
тому що свято – загальне, спіль-
не! Були й два «офіційні» момен-
ти: аудіотрансляція вітання Пре-
зидента України. Боярчан також 
з Новим роком привітали пер-
ший заступник міського голови 
Валерій Шульга та заступник 
міського голови Тетяна Кочкова.

Вогняні фонтани-феєрвер-

ки розквітали просто на сцені, 
де відбувався новорічний кон-
церт, який продовжився свят-
ковою дискотекою.

І залишається лише подя-
кувати добрим чарівникам-по-
мічникам юного Нового Року, 
які подарували рідному місту це 
казкове новорічне свято: ФОП 
Яворська В.В., депутат Бояр-
ської міської ради Сергій Ірклі-
єнко, заступник міського голови 
Тетяна Кочкова, підприємець 
Олег Кушнірчук (маршрут № 3), 
підрозділ «Миротворець» (охо-
рона заходу), працівники поліції, 
МНС, швидкої допомоги. А ще 
учасники новорічного святко-

вого концерту: Наталія Горенко, 
Валерія Гоц, Аня Гранюкова, 
Андрій Метельський, дует На-
талочок та брати Борисенки. І 
звісно ж, Дід Мороз чи Святий 
Миколай (Олександр Грабовен-
ко) і чарівна співуча Снігуронька 
(Вікторія Балик). Дякуємо усім! 

От і перше свято нового 
року позаду. А попереду – нові 
надії та мрії, які обов’язково 
стануть реальністю. І цю реаль-
ність створимо саме ми з вами, 
нашими спільним зусиллями. 

Радіслав Кокодзей, 
фото Олександра Підручного 

ДО ГОЛОВНОЇ ЯЛИНКИ – У РЕЖИМІ НОН-СТОП
У новорічну ніч з 31 грудня 2015 року на 

1 січня 2016 найпопулярнішим місцем для 
боярчан став парк ім. Шевченка.

РІЗДВЯНА КАЗКА У 
«ЧЕРВОНИХ ЧОБІТКАХ» 13 січня, на Маланки, у перед-

день Старого Нового року й Василя, 
Боярську міську раду вітали пред-
ставники Вишнівського центру 
творчості молоді – учасники фоль-
клорного ансамблю «Мрія», який 
працює на базі Боярської ЗОШ № 1. 

Вітали за всіма народними 
традиціями: щедрували, коля-
дували і засівали! А традиційні 
герої українського вертепу – 
Маланка, Коза та Чорт – свої-
ми дотепами неабияк підняли 
настрій нашій владі.

Варто зазначити, що приві-
тання урядовців – це лише один 
із пунктів святкового вояжу ди-
тячого вертепу на чолі із заступ-
ником директора з виховної 
роботи ЗОШ № 1 Іриною Бор-
зинець та музичним керівником 

ансамблю Любов’ю Богатир. 
Зібравши щедрі дарунки за 

свою працю від міського голо-
ви Олександра Зарубіна, весе-
ла процесія вирушила далі за 
маршрутом: завод «ВЕНТС», 
ЛДС, «Укрцентркадриліс», 
даруючи боярчанам гарний 
настрій та нагадуючи, що ми, 
українці, народ, який сильний 
своїми традиціями. 

У МЕРІЇ КОЗУ ВОДИЛИ

14 січня робочий день для 
працівників виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради 
розпочався з традиційного для 
цього дня дійства – різдвяно-
новорічного вертепу. Маленькі 
боярчани, учні 6-Б класу Бояр-
ської ЗОШ № 4 привітали при-
сутніх з Новим роком та Свя-
тим Василем.

Старання учасників вертепу 
були винагородженні подарун-
ками від керівництва Боярської 
міської ради. Не обійшлося без 
пам’ятного фото на згадку про 
візит до мерії.

Нехай у домівці кожного 
жителя Боярки засяє зірка щас-
тя, добра і злагоди, а молоде по-
коління плекає та шанує народ-
ні традиції.

Чудове свято для маленьких 
боярчан та вихованців ЦТМ «Обе-
ріг» підготував 8 січня клуб ані-
маторів «Ваші бажання – наші 
можливості». 

Допоки батьки мали змогу 
відпочити, діти з радістю зу-
стрічали веселих анімато і рів, 
гралися, веселилися. «Ми пра-
цюємо понад 10 років у Боярці 
та Києво-Святошинському ра-

йоні, залучаючи батьків та дітей 
до святкування та проведення 
розважальних заходів. І нині 
не варто, на нашу думку, їхати 
до Києва, адже в Боярці для 
розвитку дитини є все необхід-
не. Анонси майбутніх подій ми 
висвітлюємо у соцмережах під 
назвою «Творці настрою», – 
зазначає один з організаторів 
Мар’яна Слєпова.

Діти гралися та брали участь 

ТВОРЦІ НАСТРОЮ — ДІТЯМ в естафетах, демонстрували 
танцювальні, акторські та во-
кальні таланти. Серед учасни-
ків команд велася боротьба за 
звання найспритніших. Але, як 
і в кожній дитячій грі, перема-
гає дружба. Такі ігри та свят-
кування проводяться для дітей 
різного віку. 

Як зазначає керівник клубу 
аніматорів, важливо обирати 
саме ту програму, яка підходи-
тиме під різні вікові категорії. 
Адже кожна дитина певного 
віку має свої інтереси.

Благодійність знаходить 
своє відображення в дитячих 
посмішках та вмінні дарувати 
прекрасне. Так, щороку клуб 
аніматорів «Ваші бажання – 
наші можливості» проводять 
різноманітні заходи: новоріч-
ні свята в дитячому санаторію 
«Барвінок», розваги для дітей 
на алеї в парку ім. Шевченка та 
проведення святкувань у ЦСПР. 

Каріна Коваленко
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8 січня у Боярському НВК «Гім-
назія – ЗОШ І ст.» відбувся різд-
вяний концерт змішаного верх-
нього хору Свято-Михайлівського 
храму під керівництвом регента 
Валентини Дем’янишиної. 

На концерті виконувалися 
також колядки та щедрівки, а 
вражені глядачі навіть підспіву-
вали. Клірик Свято-Михайлів-
ського храму ієромонах Флаві-
ан (Гоженко) розпочав концерт 
з привітання зі святом Різдва 
Христового та побажав миру, 
добра і терпіння кожному у ці 
нелегкі для всіх нас часи. Окре-
му подяку висловлено директо-
ру Боярської гімназії Світлані 
Сушко. 

Вражала жанрова палітра 
виконуваних творів. Розпо-
чався концерт виконанням 
давнього літургічного гімну 
«Єдинородний сине» (музика                     
М. Березовського). 

Та яке ж Різдво без колядок? 
Тим паче, що колядка – це теж, 
свого роду, Євангеліє: Блага 
вість про Нову Радість. Тож і 
звучали зі сцени народні коляд-
ки («Ангели в небі», «В Віфлеємі 
новина», «Добрий вечір тобі», 
«Підем, пане-брате») та літера-
турні («Нова радість», «Возве-
селімося», «Свята вечеря», «В 
Віфлеємі десь Марія», «Чути 
дзвінок»). 

Звучали також й інші піснеспі-
ви: «В стране иудейской», «Коли 
Христос родився», «Дзвони дзве-
нять». А також ще й ті, музику 
до яких створили генії світової й 
української музики – наші спів-
вітчизники. Зокрема, «Діва днесь» 
та «Господи, силою твоєю» (му-
зика Д. Бортнянського), «В яслях 
лежит ребенок» (митрополит Во-
лодимир (Слободян), «Тиха ніч» 
(музика Ф. Шуберта), «Херувим-
ська пісня» (муз. С. Дегтярьова), 
«Милість миру» (муз. О. Архан-
гельського), «Святий Боже» (муз.  
М. Березовського), «Втамуй наші 
печалі» (муз. І. Денисової), «Задо-
стойник свята Різдва Христового» 
(невідомий автор). А на завершен-
ня ще й мамина колискова «Спи, 

Ісусе, спи».
І, звичайно ж, «Молитва за 

Україну», яка стала потужним 
фінальним акордом концерту, 
змусивши піднятися зі своїх 
місць усіх присутніх.  

«Головна мета таких захо-
дів – переосмислити велику 
тайну Різдва Христового, – за-
значив отець Флавіан. – Необ-
хідно підтримувати українські 
традиції, адже наша культурна 
спадщина дуже багата і на ко-
лядки, і на щедрівки та інші 
піснеспіви. Вже традиційно, 8 
січня, впродовж 4 років хор ви-
ступає у Боярці, щоб підтрима-
ти велику традицію святкуван-
ня Різдва Христового.

Поєднання білого та чор-

КОНЦЕРТ ХОРУ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ХРАМУ

ного кольору, стиль та вишу-
каність кожного із учасників 
хору, струнка постава, щирі 
емоції доносили до кожного із 
присутніх феєрію справжніх 
почуттів, що дало можливість 
духовно долучитися до святку-
вання. Адже будь-яка творча ді-
яльність потребує досконалості. 

Пригадаймо, як ще кілька 
років тому відвідування таких 
заходів було не досить популяр-
ним або не кожен з боярчан мав 
змогу дізнатися про його про-
ведення. А сьогодні, як зазна-
чив ієромонах Флавіан, жителі 
міста дізнаються про події ще й 
із соцмереж: «Я вважаю, що за-
соби масової інформації мають 
доносити до людей усі цінності, 

які проповідує, зокрема, церква. 
Як ми бачимо, брак духовних ві-
чних цінностей призводить до 
трагічних наслідків, які ми має-
мо сьогодні». 

Загальновідомо, що у кож-
ного своя істина. Людина шукає 
свій спосіб звернення до Бога. 
Але історія повертає нас у дале-
ке минуле та знову і знову пере-
конує, що музика і духовна піс-
ня – це, передусім, величезний 
дарунок минулих поколінь, що 
загартовує наші серця та підно-
сить любов до Всевишнього. Ко-
жен із нас у житті має свою мету. 
У когось вона набуває духовної 
значимості, інший – залишаєть-
ся у пошуках істини. «Основна 
цінність моєї діяльності – любов 
до Бога, любов до ближнього, – 
стверджує отець Флавіан. – Це ті 
заповіді, які дав нам Ісус Хрис-
тос. Я священик і служу Богу та 
його святій Церкві. Наскільки 
це вдається – нехай судять люди 
і Бог. Але все своє внутрішнє 
єство я намагаюся донести до бо-
ярчан, і звісно, до кожного, хто 
зустрічається на моєму шляху».

Після виступу всі присутні 
щиро подякували за чудове свя-
то. Кожен мав змогу поспілку-
ватися з учасниками хору та з 
ієромонахом Флавіаном. 

Каріна Коваленко

НОВОРІЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ

19 січня святкується одне із 
дванадцяти найбільших свят – 
Хрещення Господнє або Богояв-
лення. За традицією, вранці після 
урочистої церковної служби люди 
збираються на річці коло «йорда-
ні» — ополонки для купання (час-
то у вигляді хреста). Священики 
освячують воду, а потім нею окро-
плюють всіх присутніх. Вважаєть-
ся, що той, хто у цей день занурив-
ся в освячену воду, очищається 
від «усякої скверни».

Нагадуємо деякі заходи безпеки:
•  якщо Ви вирішили занури-

тися у воду, порадьтеся спочат-
ку із лікарем;

• утримайтеся від купання, 
якщо у Вас хворе серце;

• заходьте у воду в спеціально 
обладнаних для цього місцях;

• не заходьте у воду в стані 
алкогольного сп’яніння. Алко-
голь блокує нормальну діяль-
ність головного мозку.

ВОДОХРЕЩА: ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО БЕЗПЕКУ
Щоб не потрапити під лід:

• обережно спускайтеся 
з берега: лід може нещільно 
з’єднуватися з сушею, можливі 
тріщини, під льодом може бути 
повітря;

• ні в якому разі не переві-
ряйте товщину льоду ударом 
ноги. Краще палицею. Якщо 
після першого удару лід проби-
вається, негайно повертайтеся 
на те місце, звідки прийшли. Не 
біжіть, а відходьте повільно, не 
відриваючи ступню від льоду;

• не виходьте на лід уночі;
• не ходіть на водоймища по-

одинці і не залишайте дітей без 
догляду.
Щоб захистити себе від переохолодження:

• у жодному разі не намагай-
теся зігрітися алкогольними 
напоями (вони сприяють роз-
ширенню судин, відтак орга-
нізм швидко втрачає тепло та 
замерзає) чи кавою. Слід уни-
кати носіння важких предметів, 

які здавлюють судини, через що 
люди насамперед обморожують 
руки. Відомо, що від холодів 
найчастіше страждають ноги. 
Тому не носіть тісного взуття та 
одягу;

• не можна відігрівати ураже-
ні частини тіла на вулиці.

Особливу увагу слід зверну-
ти на те, як правильно зігрітися 
після тривалого перебування на 
холоді. У жодному разі не мож-
на раптово занурювати ноги в 
гарячу воду чи відігрівати їх на 
гарячій батареї. Швидке на-
грівання може призвести до 
виникнення тромбозу судин 
та ускладнити перебіг захво-
рювання. Зігрівати потерпіло-
го потрібно поступово. Можна 
зробити легкий масаж кінцівок.

Якщо чутливість і колір шкі-
ри відновились, то в подаль-
шому лікуванні немає потреби, 
в іншому випадку – негайно 
зверніться до лікаря.

З 1 січня 2016 року розпо-
чато кампанію декларування 
доходів, отриманих У 2015 році. 
Податкова декларація про май-
новий стан і доходи подається 
громадянами самостійно або ін-
шою особою, нотаріально упов-
новаженою платником податку, 
до 1 травня за місцем реєстрації.

Обов’язок щодо подання 
декларації про майновий стан 
і доходи передбачений для тих 
громадян, які отримували до-
ходи, що підлягають оподатку-
ванню, але з яких податок не 
утримувався.

Зокрема, обов’язково подати 
річну декларацію про майновий 
стан і доходи мають громадяни, 
які у 2015 році отримували:

• доходи, з яких при їх на-
рахуванні чи виплаті податок 
не утримувався (наприклад, 
надання в оренду земельної ді-
лянки сільськогосподарського 
призначення, земельної частки 
(паю), майнового паю; надання 
нерухомості в оренду (суборен-
ду), житловий найм (піднайм);

• інвестиційні доходи, отри-
мані від операцій з інвестицій-
ними активами;

• доходи від фізичних осіб, 
які не мають статусу податко-
вих агентів (наприклад, до-
хід від надання нерухомості в 
оренду фізичній особі, яка не є 
суб’єктом підприємницької ді-
яльності);

• іноземні доходи (отримані 
особами, які виїжджають за кор-

КАМПАНІЯ ДЕКЛАРУВАННЯ 2016 РОКУ РОЗПОЧАЛАСЬ!
дон на сільськогосподарські ро-
боти; для надання послуг домаш-
нього персоналу (домробітниці, 
гувернантки, вихователі, економ-
ки, няньки, перекладачі, а також 
моряки, що працюють на судах 
іноземних судновласників тощо).

Сума податкового зо-
бов’язання, зазначена в поданій 
річній декларації, сплачується 
громадянином самостійно до 1 
серпня 2016 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2016 
року запроваджено нову форму 
декларації про майновий стан 
і доходи, в якій об’єднано звіт-
ність з податку на доходи фізич-
них осіб та військового збору.

Шановні громадяни, задекларуйте 
свої доходи!

СЛОВО ПОДЯКИ
Щиро вдячні директору 

ПрАТ «Вентс» Валерію Коло-
мійченку за турботу про інвалі-
дів та членів їх родин. 

Також від імені діток дя-
куємо за солодкі подарунки, 
люб’язно надані благодійником 
до дня Святого Миколая, Ново-

го року та Різдвяних свят.
Шановний Валерію Олек-

сійовичу! У Вас добре серце та 
щедра душа. Дякуємо!
З повагою, президент Боярського 
фізкультурно-спортивного клубу 
інвалідів «ІКАР» Галина Оревіна

Під час ДТП 13 січня в міс-
ті Боярка травмовано чоловіка, 
який був напідпитку.

Через власну необачність, 
під колеса автомобіля потра-
пив нетверезий пішохід. Уве-
чері на вул. Білогородській 
69-річний місцевий мешка-
нець зненацька вибіг на доро-
гу. Водію автомобіля «Сузуки» 
наїзду уникнути не вдалося. 
Чоловіка із забиттям тіла до-
правили до районної лікарні. 

Розпочато розслідування. 
Шановні водії! Зважайте 

на погодні та дорожні умови. 
Будьте особливо уважні у пері-
од сутінок та вночі, адже саме в 
цей час найчастіше відбувають-
ся подібні ДТП. Пам’ятайте, у 
багатьох випадках пильність та 
уважність людини за кермом 
може відвернути лихо.
Управління превентивної діяльності

ГУ Національної поліції
у Київській області

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ ВЗИМКУ НА ДОРОГАХ

Для популяризації безпечної 
поведінки дітей та учнівської 
молоді на дорозі, попередження 
негативних наслідків дорожньо-
транспортних пригод та дитячого 
дорожньо-транспортного трав-
матизму 10 березня 2016 року 
відбудеться обласний конкурс 
плакатів «Безпека дорожнього 
руху — це життя!».

Організатори заходу – де-
партамент освіти і науки Ки-
ївської обласної державної 
адміністрації та Комунальний 
заклад Київської обласної 
ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини» спільно з 
Управлінням безпеки дорож-
нього руху Департаменту пре-
вентивної діяльності Націо-
нальної поліції України.

Роботи, що відповідають те-
матиці конкурсу – дотримання 
безпеки дорожнього руху – по-
даються за 10 днів до проведен-
ня заходу не пізніше 29 лютого 
2016 року.

До участі в конкурсі запро-
шуються учні та вихованці на-
вчальних закладів області.

Конкурс проводиться у 
трьох вікових категоріях:
І вікова категорія: 

6 – 9 років;
ІІ вікова категорія: 

10 – 14 років;
ІІІ вікова категорія: 

15 – 17 років.
Телефон для довідок 

(04563)4-18-27, (067)443-18-23, 
e-mail: ctduk_tehniku@ukr.net, 
відділ науково-технічної твор-
чості КЗ КОР «Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини». 

ВІДБУДЕТЬСЯ КОНКУРС ПЛАКАТІВ 
ЗА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ РВ ГУ ДСНС ІНФОРМУЄ:

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:



6 15 січня 2016
№ 1 (284)

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 4»
10:50 «Міняю жінку - 4»
12:00 ТСН
12:20 «10 хвилин з 
прем’єр-міністром»
12:30 «Міняю жінку - 4»
13:55 «Сімейні мелодрами -6»
14:50 «Сімейні мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий 
центр»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана» (1)
19:30 ТСН
20:15 «Ліга сміху»
23:30 Т/с «Шерлок -1: 
Етюд у рожевих тонах» (2)
01:20 Т/с «Шерлок - 1: 
Сліпий банкір» (2)
02:50 Х/ф «Знамення» (2)
04:45 «Служба розшуку 
дітей»
04:50 «Шість кадрів»

   ICTV

05:00 Служба розшуку 
дітей
05:05 М/с «Молода Ліга 
Справедливості»
05:50 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
06:45 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою (повтор)
08:35 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови-
ни. Підсумки з Костянти-
ном Стогнієм
10:05 Дивитись усім!
11:05 «Штрафбат». Т/с
12:05 «Розбірки у малому 
Токіо». Х/ф
12:45 Факти. День
13:05 «Розбірки у малому 
Токіо». Х/ф
14:00 «Клуб шпигунів». Х/ф
15:45 Факти. День
16:10 «Помри, але не за-
раз». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з 
Андрієм Куликовим
00:10 «Похмурі тіні». Х/ф (2)
02:10 «Принц пістолетів». 
Х/ф (2)
03:50 Стоп-10
04:35 «Революція». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:05 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Осінній марафон»
11:15 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:40 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:00 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:40 Новини
18:05 «Стосується кожного»
19:05 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
23:00 Т/с «Вангелія» (2)
02:15 Т/с «Збиток 5» (2)
03:15 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 

05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

03:00 Зона ночі
05:50 Kіds Tіme
05:52 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:05 Kіds Tіme
07:07 Т/с «Друзі»
09:55 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Жінка-кішка»
16:05 Х/ф «Ліга видатних 
джентельменів»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор 
21:45 Страсті за ревізором 
23:35 Х/ф «Круті кекси» 
(3)
01:30 Х/ф «Відвертості 
юної нареченої» (2)

   СТБ

07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Моя правда. 
Анастасія Приходько. Ви-
кувана чоловіками»
09:55 «Зіркове життя»
12:40 Х/ф «Я щаслива»
14:25 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (1)
19:55 «Україна має та-
лант!-7»
22:00 «Вікна-Новини»

22:45 «Україна має та-
лант!-7»
23:20 «Танцюють всі!-8»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Оле-
гом Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 «Говорить Україна»
11:30 Реальна містика
13:30 Т/с «Якби я була 
цариця...» (2)
15:00 Події
15:30 Т/с «Якби я була 
цариця...» (2)
18:00 Т/с «Не зарікайся» 
(1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий 
квиток» (2)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Смертельні 
перегони 2» 
01:30 Події
02:20 «Говорить Україна»
03:30 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Не зарікайся» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Міграційний вектор
08:35 Смакота
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:25 Уряд на зв’язку з 
громадянами
09:55 Д/с «Клуб пригод»
10:30 Чоловічий клуб. 
Спорт
11:10 Чоловічий клуб
12:05 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника 
Сашка
14:00 Школа Мері Поппінс
14:20 

14:55 Погода
15:30 Х/ф «Таємниця 
озера Ерроу»
17:05 Книга ua
17:40 Суспільний універ-
ситет
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/ф «О.Мурашко. 
Наспів на крилах мете-
лика» із циклу «Київська 
старовина. Світ мисте-
цтва»
02:30 Телевистава «Три 
ідеальні подружжя»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь «
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 4»
10:50 «Міняю жінку - 4»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 4»
13:45 «Сімейні мелодрами -6»
14:45 «Сімейні мелодрами 
-6»
15:45 Т/с «Торговий 
центр»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана» (1)
19:30 ТСН
20:15 «Ліга сміху»
23:30 Т/с «Шерлок - 1: 
Велика гра» (2)
01:20 Т/с «Новорічний 
рейс» (2)
04:20 «Служба розшуку 
дітей»
04:25 «Шість кадрів»

   ICTV

06:00 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10:05 Секретний фронт
11:55 «Штрафбат». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Штрафбат». Т/с. 
14:20 «Діаманти наза-
вжди». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Діаманти наза-
вжди». Х/ф
16:55 «Прокурори». Т/с. 
17:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
23:15 «Розплата». Х/ф (2)
01:10 «Діаманти наза-
вжди». Х/ф
03:15 Стоп-10
04:25 «Революція». Т/с

   Інтер

06:05 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»

07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Особисті об-
ставини»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 «Стосується кож-
ного»
19:05 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
23:00 Т/с «Вангелія» (2)
02:05 Т/с «Збиток 5» (2)
03:00 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

03:05 Служба розшуку 
дітей
03:10 Абзац!
04:05 Зона ночі
06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:25 Kіds Tіme
07:27 Т/с «Друзі»
10:50 Т/с «Щасливі разом»
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:30 Х/ф «Блейд»
23:00 Т/с «Гра Престолів» 
(3)
01:05 Служба розшуку 
дітей
01:10 Шафа

   СТБ

06:45 «Все буде добре!»
08:45 «Моя правда. 
Анастасія Приходько. Ви-
кувана чоловіками»
09:40 «Битва екстрасенсів. 
Третя світова»
13:55 Х/ф «Справжнє 
кохання»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (1)
19:55 «Україна має 
талант!-7»
22:00 «Вікна-Новини»

22:45 «Україна має та-
лант!-7»
23:05 «Танцюють всі!-8»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
14:10 Т/с «Врятувати боса» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Врятувати боса» 
(1)
18:00 Т/с «Не зарікайся» 
(1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий 
квиток» (2)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»  (2)
01:20 Події
02:15 Х/ф «Смертельні 
перегони 2» (2)
03:50 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Не зарікайся» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Смакота
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:25 Про головне
09:55 Д/с «Клуб пригод»
11:05 Чоловічий клуб. 
Спорт
12:00 Погода
12:15 Перша студія
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника 
Сашка
13:55 Хочу бути
14:15 Школа Мері Поп-
пінс
14:30 
15:05 Фольк-musіc

16:20 Подорожні
17:05 Д/ф «Печерній храм 
Дацзу»
17:40 Суспільний універ-
ситет
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:25 Т/с «Мафіоза»
20:25 Д/ф «Сіон на 
Шпреє»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Війна і мир
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/ф «Бардо, зне-
важена»
02:45 Телевистава «Сто 
тисяч»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 19 січня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь «
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 4»
10:50 «Міняю жінку - 4»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 4»
13:45 «Сімейні мелодрами -6»
14:45 «Сімейні мелодрами 
-6»
15:45 Т/с «Торговий 
центр»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана» (1)
19:30 ТСН
20:15 «Ліга сміху»
23:30 Т/с «Шерлок - 2: 
Скандал у Белгравії» (2)
01:20 Х/ф «Замерзла з 
Майямі» (1)
02:50 Х/ф «Опівночі в 
Парижі» (1)
04:20 «Шість кадрів»
05:55 «Служба розшуку 
дітей»

   ICTV

05:50 Служба розшуку 
дітей
05:55 Студія Вашинтон
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10:05 Секретний фронт
11:50 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
14:20 «Живи і дай померти 
іншим». Х/ф
15:45 Факти. День
16:15 «Живи і дай померти 
іншим». Х/ф
16:55 «Прокурори». Т/с. 
17:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
23:20 «Викуп». Х/ф (2)
01:30 «Живи і дай померти 
іншим». Х/ф
03:35 Стоп-10
04:30 «Революція». Т/с

   Інтер

06:05 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Особисті об-
ставини»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 «Стосується кож-
ного»
19:05 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
23:00 Т/с «Вангелія» (2)

02:10 Т/с «Збиток 5» (2)
03:20 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

03:00 Зона ночі
06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:20 Т/с «Друзі»
11:15 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:20 Х/ф «Блейд 2» (2)
23:00 Т/с «Гра Престолів» (3)
00:55 Шафа

   СТБ

06:40 «Все буде добре!»
08:40 «Моя правда. Шура. 
Таємне кохання»
09:35 «Зіркове життя»
11:15 «Битва екстрасенсів. 
Третя світова»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (1)
19:55 «Україна має та-
лант!-7»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Танцюють всі!-8»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
14:10 Т/с «Врятувати боса» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Врятувати боса» 
(1)
18:00 Т/с «Не зарікайся» (8 
серія) (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий 
квиток» (2)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
03:30 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Не зарікайся» (8 
серія) (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Смакота
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:25 Про головне
09:55 Д/с «Клуб пригод»
10:30 Д/ф «Дім щастя і 
любові» із циклу «Ки-
ївська старовина. Світ 
мистецтва»
11:35 РЕ:ФОРМА
12:00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника 
Сашка
13:55 Хто в домі хазяїн?
14:15 
15:00 На гостину до Івана 

Поповича
15:45 Гра долі
16:20 Театральні сезони
16:45 Д/ф «Замки Європи»
17:40 Суспільний універ-
ситет
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:25 Т/с «Мафіоза»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 Тепло. Ua
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/ф «Замки Європи»
02:35 «Украдене щастя»
04:45 Д/ф «Печерній храм 
Дацзу»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 20 січня

Понеділок, 18 січня

TV-МАРШРУТ



715 січня 2016
№ 1 (284)

Четвер, 21 січня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 4»
10:50 «Міняю жінку - 4»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 4»
13:45 «Сімейні мелодрами -6»
14:45 «Сімейні мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий центр»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана» (1)
19:30 ТСН
20:15 «Ліга сміху»
23:30 Т/с «Шерлок - 2: Собаки 
Баскервіля» (2)
01:20 Х/ф «Опівночі в Пари-
жі» (2)
02:50 Х/Ф «Ед Вуд» (2)
04:50 «Шість кадрів»

   ICTV

05:55 Студія Вашинтон
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:55 Секретний фронт
11:45 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
12:45 Факти. День
13:05 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
14:05 «Шпигун, який кохав 
мене». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Шпигун, який кохав 
мене». Х/ф
16:55 «Прокурори». Т/с. 
17:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
00:00 «П’янкий світанок». 
Х/ф (2)
02:05 «Шпигун, який кохав 

мене». Х/ф
04:10 Стоп-10
04:25 «Революція». Т/с

   Інтер

06:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Особисті обста-
вини»
11:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини

18:05 «Стосується кожного»
19:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Одну тебе кохаю» 
23:05 Т/с «Вангелія» (2) 
02:00 Т/с «Збиток 5» (2)
03:05 Т/с «Одну тебе кохаю» 
05:20 «Подробиці»

   СТБ

06:40 «Все буде добре!»
08:40 «Моя правда. Денис 
Майданов. Міцний горішок»
09:30 «Зіркове життя»
11:15 «Битва екстрасенсів. 
Третя світова»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (1)
19:55 «Україна має талант!-7»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Танцюють всі!-8»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною

09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
14:10 Т/с «Врятувати боса» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Врятувати боса» (1)
18:00 Т/с «Не зарікайся» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий квиток» 
(2)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
00:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
03:30 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Не зарікайся» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода

07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Смакота
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:25 Про головне
09:55 Д/с «Клуб пригод»
10:30 Вікно в Америку
10:55 Погода
11:30 Війна і мир
12:15 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника Сашка
13:55 Погода
14:10 Надвечір’я. Долі
15:25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 7,5 км. Жінки
16:55 Світло
17:40 Суспільний університет
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:25 Т/с «Мафіоза»
20:25 Д/ф «Два серця в грудях: 
німецькі турки у пошуках 
батьківщини»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:15 5 баксів.net
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 7,5 км. Жінки
03:25 Надвечір’я. Долі
04:20 Світло
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 5»
10:50 «Міняю жінку - 5»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 5»
13:45 «Сімейні мелодрами -6»
14:45 «Сімейні мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий центр»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана» (1)
19:30 ТСН
20:15 «Вечірній Київ 2015»
22:30 «Світське життя»
23:30 Х/Ф «Ед Вуд» (2)
02:05 «Шість кадрів»

   ICTV

05:50 Служба розшуку дітей

05:55 Студія Вашинтон
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 Секретний фронт
11:05 «Диверсант. Кінець війни». Т/с
12:45 Факти. День
13:15 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
14:05 «Корабель «Місячний 
гонщик». Х/ф
15:45 Факти. День
16:15 «Корабель «Місячний 
гонщик». Х/ф
16:55 «Прокурори». Т/с. 
17:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Диверсант. Кінець 
війни». Т/с
23:15 «Теорія змови». Х/ф (2)
01:50 «Послідовники». Т/с
03:10 Стоп-10

   Інтер

06:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Особисті обставини» 
11:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «В Париж!» (2)
23:30 Х/ф «Талановитий 
містер Ріплі»
02:10 Т/с «Збиток 5» (2)
03:05 «Подробиці»

03:55 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

   Новий Канал

03:40 Служба розшуку дітей
03:45 Зона ночі
05:45 Служба розшуку дітей
05:50 Kіds Tіme
05:52 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
11:25 Половинки
14:35 Суперінтуїція
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:40 Х/ф «Інтерв’ю з вампіром» (2)
23:00 Т/с «Гра Престолів» (3)
01:10 Х/ф «Блейд» (3)
02:00 Абзац!

   СТБ

06:10 «Зіркове життя»
08:00 Х/ф «Подарунок долі» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (1)
19:55 «Україна має талант!-7»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Танцюють всі!-8»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
14:10 Т/с «Врятувати боса» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Врятувати боса» (1)
18:00 Т/с «Не зарікайся» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Маша і Ведмідь» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «Врятувати боса» (1)

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи

06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Територія закону
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Смакота
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:25 Про головне
10:10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи»
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника Сашка
13:55 Погода
14:10 Віра. Надія. Любов
15:25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 10 км. Чоловіки

17:05 Д/ф «Євромайдан. SOS. 
Право на гідність»
17:50 Суспільний університет
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Перша студія
20:30 «План на завтра» з Анас-
тасією Рінгіс
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Телеверсія аудіокниги 
«Аеропорт»
22:40 З перших вуст
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Музичне турне
02:55 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 10 км. Чоловіки
04:25 Про головне
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 22 січня

   Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
08:00 ТСН
09:00 «Світське життя»
10:00 «Ліга сміху»
13:00 «Вечірній Київ 2015»
15:15 «Вечірній квартал»
17:30 «Розсміши коміка 5»
18:30 «Розсміши коміка 6»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»
01:00 «Ліга сміху»
03:25 «Шість кадрів»

    ICTV

05:00 «Революція». Т/с
06:20 Факти
06:50 М/с «Молода Ліга Справедливості»
07:30 «Корабель «Місячний 

гонщик». Х/ф
10:00 Секретний фронт
10:55 Антизомбі
11:50 Дістало!
12:45 Факти. День
13:00 Дістало!
13:05 Громадянська оборона
14:00 Інсайдер
14:55 «Червона планета». Х/ф
16:55 «Вторгнення». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Під-
сумки з Костянтином Стогнієм
20:05 «Константин. Повелитель 
пітьми». Х/ф (2)
22:15 «Біла імла». Х/ф (2)
00:05 «Теорія змови». Х/ф (2)
02:30 «Розплата». Х/ф (2)
04:05 «Революція». Т/с

   Інтер

06:15 «Подробиці»
07:15 «Жди меня»
09:30 Х/ф «Принцеса на бобах»
11:40 Х/ф «Знахар»
14:20 Т/с «Фродя» 
18:10 Т/с «Гордіїв вузол» .
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Гордіїв вузол» 
22:20 Х/ф «Брати. Остання 
сповідь» 
00:30 Х/ф «Дідька лисиго» (2)
02:20 «Подробиці»
03:00 Д/ф «Замінник смерті»
04:00 Х/ф «Принцеса на бобах»

   Новий Канал

03:10 Шафа
04:00 Зона ночі
06:00 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
07:35 Ревізор

09:40 Ревізор
12:30 Страсті за ревізором
14:20 Суперінтуїція
17:15 М/ф «Джастін і лицарі 
доблесті»
19:15 Х/ф «Подорож Гуллівера»
21:00 Х/ф «Дракула 2000» (2)
23:00 Х/ф «Дракула 2» (3)
00:35 Х/ф «Блейд 2» (2)
02:45 Шафа 2

   СТБ

06:35 «ВусоЛапоХвіст»
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
09:50 «ВусоЛапоХвіст»
11:55 Т/с «Коли ми вдома» (1)
15:15 «Перевтілення»
17:05 Х/ф «З привітом, Коза-
ностра»
19:00 Х/ф «Жіноче царство»

22:40 Х/ф «Крижана пристрасть» (2)
00:30 «Танцюють всі!-8»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Не зарікайся» (1)
07:00 Події
07:10 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Щасливий квиток»(2)
15:00 Події
15:20 Т/с «Щасливий квиток»(2)
17:30 Т/с «Поцілунок долі» (2)
19:00 Події
19:40 Т/с «Поцілунок долі» (2)
22:10 Т/с «Сила серця» (1)
02:00 Події
02:40 Т/с «Врятувати боса» (1)

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Погода

06:25 У просторі буття
07:00 Погода
07:00 Шеф-кухар країни
08:00 Погода
08:10 АгроЕра. Підсумки
08:25 Світ on lіne
08:40 Золотий гусак
09:00 Погода
09:15 Школа Мері Поппінс
09:30 Хочу бути
09:50 Хто в домі хазяїн?
10:35 Х/ф «Смак романтики»
12:20 5 баксів.net
13:05 Поліція
14:10 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування 10 км. Жінки
15:20 Чоловічий клуб
16:25 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування 12,5 км. Чоловіки
17:30 Погода
17:40 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності - над 

Срібною землею»
18:40 Х/ф «Виправити Піта»
20:25 На пам’ять
21:00 Новини
21:30 Поліція
22:15 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Погода
23:00 Територія закону
23:15 Погода
23:20 День Янгола
00:20 Від першої особи. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Музичне турне
02:30 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування 10 км. Жінки
03:20 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування 12,5 км. Чоловіки
04:10 Віра. Надія. Любов
05:00 Уряд на зв’язку з громадянами
05:30 Новини

   Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
08:00 «Українські сенсації»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 Маріччин кінозал. 
Мультфільм
09:55 «Маша і ведмідь» (1)
10:05 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 4: 
В’єтнам»
12:00 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
12:55 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
13:55 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
14:55 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
15:45 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
16:40 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
17:35 Х/ф «З новим роком, 
мами!» (1)
19:20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»

19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Чемпіони з під-
воріття» (2)
01:00 Х/ф «Жанна Пуассон. 
Маркіза де Помпадур» (2)
04:10 «Шість кадрів»
05:15 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

06:05 Факти
06:45 М/с «Молода Ліга Спра-
ведливості»
07:40 «Червона планета». Х/ф
09:35 Дивитись усім!
10:35 Знай наших!
11:30 Без гальм
12:10 М і Ж
12:40 «Вторгнення». Х/ф
12:45 Факти. День
13:00 «Вторгнення». Х/ф
14:40 «Вічно молодий». Х/ф
16:35 «Константин. Повели-
тель пітьми». Х/ф (2)
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:25 10 хвилин з Прем’єр-

міністром України
20:35 «Казино «Роял». Х/ф
23:15 «Каратель». Х/ф (2)
01:25 «Викуп». Х/ф (2)
03:30 «Революція». Т/с
03:50 «Код Консянтина». 
Містичний Т/с

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:15 Х/ф «Знахар»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
12:00 Х/ф «Дитина на лис-
топад»
13:55 Т/с «Гордіїв вузол» 
17:40 Т/с «Братські узи» .
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром»
21:40 Т/с «Братські узи» 
23:30 Х/ф «В Париж!» (2)
01:55 Х/ф «Брати. Остання 
сповідь»

   Новий Канал

03:20 Шафа
04:00 Зона ночі
06:05 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
08:25 Kіds Tіme
08:27 М/ф «Джастін і лицарі 
доблесті»
10:20 Kіds Tіme
10:22 Х/ф «Любов на острові»
12:05 Т/с «Пригоди Мерліна»
15:50 Х/ф «Подорож Гуллівера»
17:25 М/ф «Індики: Назад у 
майбутнє»
19:10 Х/ф «Медальйон»
21:00 Х/ф «Війна богів: Без-
смертні» (2)
23:20 Х/ф «Дракула 3» (3)
01:10 Х/ф «Блейд 3» (2)

   СТБ

06:10 «ВусоЛапоХвіст»
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
12:05 «Караоке на Майдані»

12:55 «Перевтілення»
15:20 Х/ф «Жіноче царство»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:35 Х/ф «Красуня та чудо-
висько» (2)
22:45 Х/ф «З привітом, Коза-
ностра»
00:35 Т/с «Коли ми вдома» (1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:50 Реальна містика
09:45 Т/с «Поцілунок долі» (2)
13:20 Т/с «Сила серця» (1)
17:10 Т/с «Найкращий друг 
родини» (2)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19:40 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20:00 Т/с «Найкращий друг 
родини» (2)
22:00 Х/ф «Маша і Ведмідь» 

(1)
00:00 Т/с «Не зарікайся» (1)
04:00 Зірковий шлях
05:50 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:25 Погода
07:40 Світ on lіne
08:00 Погода
08:15 Смакота
08:40 Тепло.Ua
09:00 Погода
09:15 Гра долі
09:45 Мистецькі історії
10:00 Спогади
10:30 Твій дім
11:15 Фольк-musіc
12:25 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х6 км. Жінки

14:15 Чоловічий клуб. Спорт
15:35 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х7 км. Чоловіки
17:25 Д/ф «Повернення видів. 
Білий лелека»
18:15 Погода
18:35 Театральні сезони
19:10 Х/ф «Його мати та я»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-міністр Украї-
ни А.Яценюк про реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
22:50 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Музичне турне
02:30 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х6 км. Жінки
03:50 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х7 км. Чоловіки
05:30 Новини

Субота, 23 січня

Неділя, 24 січня

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.

TV-МАРШРУТ
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен 

Цей час буде дуже вдалим для будь-якого змагання 
і суперництва. Ви відчуєте прилив нових сил. Покра-
щиться настрій, напружені відносини з родичами потеп-
лішають. Правильно плануйте бюджет. Не поспішайте 
витрачати гроші.

Телець
Постарайтесь «намріяти» і втілити в життя якомога 

більше позитивного. Не замахуйтесь на щось глобальне 
і дійте поетапно. Це період прихованих конфліктів. Щоб 
завершити його без проблем, стежте, що і кому ви гово-
рите, не залишайте справи незавершеними і не довіряйте 
їх випадковим людям.

Близнюки
Вам захочеться погнатися відразу за двома зайця-

ми. Зірки радять: ловіть одного, знайомого зайця. Щоб 
справи на роботі йшли блискуче, прислухайтеся до чужої 
думки. Успішним буде співробітництво зі старими і ко-
лишніми партнерами. Не залишайте нічого важливого 
на останній день. Знайдіть приховані резерви такту. 

Рак
Виникає бажання віддатися ностальгічним спогадам. 

Не сумуйте, намагайтеся заново оцінити все, що маєте. 
На відміну від більшості знаків, вам не варто поспішати 
ні вдома, ні в офісі. Спокійно займайтеся своїми спра-
вами і не намагайтеся висувати новаторські пропозиції. 
Будьте послідовними, і ви зумієте отримати бажане.

Лев
За останній час ви досягли багато. Все, що вам зараз 

потрібно, – зупинитися і перепочити. Іноді відмовитися 
від якихось планів і мрій – найкращий план. Вдалий час 
позбутися непотрібних ідей і людей. На роботі і вдома 
грайте роль радника, а не царя. Знаходьте час особисто 
для себе.

Діва
Обставини схиляють вас до рішучих змін. Але зараз 

краще нікуди не поспішати. З’явиться час для сім’ї, там 
зачекалися вашої уваги. З чистою совістю дозвольте всім 
бажаючим приймати за вас рішення: близьким, началь-
ству і друзям. Нехай як скажуть, так і буде. А ви збирайте 
сили на майбутнє.

Терези
Вас буде переповнювати енергія, її потрібно напра-

вити в мирне русло. Колеги і кохана людина не повинні 
постраждати від вашого ентузіазму. Тримайте баланс – 
ви ж Терези. Зазвичай вам вистачає обожнювання близь-
ких, але зараз настав непростий період: потрібно, щоб 
вас оцінили не тільки вони.

Скорпіон
Життя пропонує вам повернутися в ту саму річку – 

колишній шанувальник знову з’явився на вашому гори-
зонті. Придивіться, здається, цього разу до нього можна 
поставитися серйозно. На людей ви завжди дієте магічно. 
А зараз ваші чарівність і вплив ще більше зростуть. Вико-
ристовуйте це для вирішення проблем і на роботі, і вдома, 
тоді весь рік пройде успішно.

Стрілець
Розплутати будь-які робочі протиріччя допоможуть 

шанувальники і доброзичливці. Спокійно приймайте до-
помогу збоку. І пам’ятайте: будь-який старт цього місяця 
буде вдалим. Інтерес начальства віщує лише одне: вам на-
лежить піднятися вгору кар’єрними сходами. Але зопалу 
не забудьте про кохану людину – знайдіть для неї час. 

Козеріг
Вас гризуть сумніви: чи не занадто багато часу і сил 

доводиться приділяти безперспективній роботі? Зірки 
радять не напружуватися, нічого поки не міняти, час ще 
не прийшов. Неприємності, які мучили вас раніше, за-
кінчаться. Проводьте більше часу з коханою людиною. 

Водолій
Вам варто уникати зайвої впевненості в собі і своєму 

становищі. Будьте милі, просіть поради, зустрічайтеся з 
друзями – це спрацює на перспективу. Ви ненавидите 
будь-який тиск і суворі вказівки. Але зараз вам потрібно 
йти шляхом, який вкажуть близькі люди. Саме він при-
веде вас до бажаного успіху. Не витрачайте зусиль, нехай 
все йде само собою.

Риби
Зазвичай тихі, ви станете героями всіх помітних по-

дій. Користуйтеся моментом, заводьте потрібні знайом-
ства. Ви будете центром тяжіння – всім буде потрібна 
ваша допомога або хоча б присутність. Проявляйте ши-
роту душі і не шкодуйте зусиль. Вам необхідно справляти 
враження і підтримувати репутацію. Ви впораєтеся!

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

К У П Л Ю
Відпрацьоване електронне 
і електричне обладнання 
(телевізори, комп’ютери, 

пральні машини, холо-
дильники тощо), зношені       

вироби з твердої пластмаси, 
брухт чорних металів 

Тел. (044) 338 64 76; (073) 466 98 53;                       
        (097) 897 51 92; (050) 611 20 74

Втрачений

 технічний паспорт 

на транспортний 

засіб (трактор 

МТЗ-82) номерний 

знак 09663 АІ, 

виданий 

Івахненко Вікторії 

Миколаївні, 

вважати недійсним.

Свято-Покровська парафія м. Боярка запрошує взяти участь у паломницькій подорожі до Албанії 
та Македонії, яка відбудеться з 11 до 19 травня 2016 року з відпочинком на морі.

Маршрут: Львів – Мукачеве – Орадя – Бєлград – Скоп’є – Струга – Поградець – Ельбасан – Ляч – 
Дуррес – Тірана – Арденіца – Берат – Поградець – Охрид – Тімішоара – Берегове – Мукачеве – Львів.

ПАЛОМНИЦЬКА ПОДОРОЖ

Саме так називалася вистава, 
прем’єра якої відбулася 13 січня 
у Будинку культури. Всі ролі у цій 
виставі зіграли вихованці те-
атральної студії «Аметист».

Щедрувати можна по-
різному: поодинці та з друзями, 
у знайомих і родичів чи галасли-
вою ватагою просто попід вікна-
ми або ж  від вулиці до вулиці. А 
можна так, щоб враженнями від 
щедрування ще довго все місто 
ділилося, із захопленням згаду-
ючи й переповідаючи побачене.

«Дозвольте пощедрувати, 
козу показати, від Василя й Ма-
ланки вітання зі святом переда-
ти, здоров’я міцного всім лю-
донькам побажати!» – просять 
громаду щедрувальники.

Це феєричне шоу навряд чи 
можна назвати просто виставою. 
Бо дивним чином переплелися в 
ньому минуле і сучасність, істо-
ричне минуле й реалії сьогодення, 
традиційні вертепні й нові герої 
(Поліцейський, Лікар, Смерть). І 
все це – цілком логічно й надзви-
чайно дотепно, свідченням чого 
став дружний веселий сміх гляда-
чів, яким раз у раз вибухала зала.

Зі святом всіх присутніх 
привітала заступних міського 
голови Тетяна Кочкова. А ми, 
скориставшись нагодою, за-
лишаємо на мить наших героїв, 
щоб зазирнути за куліси свят-
кового спектаклю. В цьому нам 
допомогла художній керівник 

театральної студії «Аметист» 
Тетяна Вікулова.

«За основу спектаклю ми 
взяли традиції святкування Ма-
ланки й Василя на Закарпатті. 
Саме народністю та духовною 
близькістю пояснюється те, що 
наша вистава так сподобалася 
глядачам. А сучасні мотиви-ре-
алії-персонажі – то вже наші 
авторські доповнення, які ор-
ганічно вписалися у народне 
дійство завдяки майстерній грі 
наших акторів. 

Всі учасники вистави зігра-
ли чудово! Іван Андрейченко 
(за сценарієм – «Маланка», а 
в реальному житті – студент 
коледжу культури і зараз про-
ходить у нас практику), Вікто-
рія Бура («Василь»), Каріночка 
Остапець («Коза»). Але молодці 
абсолютно всі! 

Театральна студія «Аметист» 

вже представила: «За двома 
зайцями», вистави: «Дон-бах» 
(за одноактовою п’єсою Мро-
жека «Кароль»), брали участь у 
конкурсі ім. І. Коваленка, зараз 
готуємося до шевченківського 
конкурсу читців. Намагаємося 
до кожного великого свята ро-
бити нову постановку. При цьо-
му головним нашим завданням є 
долучати дітей саме до народних 
традицій. Адже загальновідомо,: 
хто не знає свого минулого, той 
не має майбутнього», — наголо-
сила Тетяна Вікулова. .     

Справжнім сюрпризом для 
всіх присутніх також став мі-
ні-концерт народного хору ве-
теранів війни та праці «Надія» 
(художній керівник – Анатолій 
Пузир). До програми увійшли ав-
тентичні щедрівки та в сучасній 
обробці, а також народні пісні. 

Радіслав Кокодзей

СВЯТО ВАСИЛЯ ТА МАЛАНКИ

За довідками звертатись до Свято-Покровської парафії.
Адреса: м. Боярка, вул. Білогородська, 11-б. 

тел.: (04598) 47-671, (044) 406-35-90, (098) 414-19-19. 
Е-mail: hram-pokrova@ukr.net


