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ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

Численних боярчан та гос�

тей міста зібрало цьогорічне

районне святкування Водо�

хреща, яке відбулося біля най�

давнішого в місті Свято�Ми�

хайлівського храму та Церков�

ного ставу.

Купатися в ополонці саме 19

січня, після освячення води,

стало доброю традицією для

мешканців історичної частини

міста. Тим приємніше відзна�

чати той факт, що з кожним ро�

ком збільшується кількість охо�

чих випробувати на собі цілю�

щу силу крижаної води.

Майданчик перед ополон�

кою вистелено соломою. Це �

щоб не так холодно було у

п'яти тим, хто наважився за�

нуритися в ополонку. На біло�

му, вкритому засніженим льо�

дом ставку, живим склом гой�

дається вода. Ополонку у виг�

ляді великого хреста ряту�

вальники вирізали напере�

додні. Верхній край хреста об�

лито буряковим соком. Тому

ополонку видно здалеку.

Із берега до неї ведуть симво�

лічні ворота та дощані східці. Тож

вже на третій сходинці можна

майже повністю зануритися у

воду. Ось ієромонах Флавіан

торкається хрестом до водного

плеса. Хористи співають тропар

свята. А численні присутні із зав�

миранням чекають на початок

занурення у воду. Перші смілив�

ці, перехрестившись, повагом

заходять у воду. На льоду стоять

представники рятувальної

служби і тим, хто заходить у во�

ду вперше, стиха дають коман�

ду: "Дихай!" Втім, найбільш дос�

відчені "моржі" голосно хлюпа�

лися у воду, розбризкуючи

краплі далеко на кригу, розляку�

ючи численних глядачів цього

незвичайного дійства. 

БОЯРСЬКІ ТРАДИЦІЇ

ВОДОХРЕЩЕНСЬКИХ КУПАНЬ

24 січня в Києво�Святошинській

райдержадміністрації відбулося

представлення нового голови РДА,

в якому взяли участь керівники об�

ласті, начальники структурних під�

розділів райдержадміністрації,

міські та сільські голови. Відповід�

но до розпорядження Президента

України Віктора Януковича від 18

січня 2013 року, головою Києво�

Святошинської райдержадмініс�

трації призначено Володимира Па�

ка. 

Під час зустрічі з головою рай�

держадміністрації  губернатор Ки�

ївщини Анатолій Присяжнюк, який

взяв участь в представлені очіль�

ника пристоличного району,  обго�

ворив питання розвитку Києво�

Святошинського району, наголо�

сив на важливості вирішення зе�

мельних конфліктів та створенні

сприятливого клімату для інвесто�

рів у регіоні.

12 січня, в Бояр�
ському краєзнав�
чому музеї, відбу�
лося відкриття пер�
сональної виставки
художника Юрія
Горбачова. Експо�
зиція відкрила
мистецький бояр�
ський рік…

Саме 25 січня,
у день християн�
ської мучениці
Тетяни, у 1755
році російська
і м п е р а т р и ц я
Єлизавета ство�
рила у Москві
університет. Від�

тоді Свята Тетяна вважається покровитель�
кою студентів.

4,11 стор.

21 січня місь�
кий голова Бо�
ярки Тарас Доб�
рівський провів
нараду з керів�
никами дош�
кільних нав�

чальних закладів міста за участю представни�
ків ТОВ "Київоблбджолпром" та дитячої кон�
сультації. 2 стор.

З 1 ЛЮТОГО МАЛЮКІВ У ДИТСАДКАХ
ОЗДОРОВЛЮВАТИМУТЬ 

МЕДОМ

У номері

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА

МИСТЕЦЬКИЙ СТАРТ  НОВОГО РОКУ

ЯК У БОЯРЦІ СВЯТКУЮТЬ 

ДЕНЬ СТУДЕНТА

2 стор.

10-11 стор.

Володимир Ігорович Пак народився 18 серпня
1984 року у Львові. Освіта вища. Закінчив Київ�
ський Національний університет імені Тараса
Шевченка у 2007 році за спеціальністю економіст�
міжнародник, перекладач з англійської мови. 

З вересня 2004 року по травень 2005 року пра�
цював заступником директора з комерційних пи�
тань ТОВ "Прес�брук". 

З травня 2005 року по січень 2011 року � гене�
ральний директор цього підприємства. 

З  25 січня 2011 року  �  керівник апарату Бориспіль�
ської районної державної адміністрації.  З грудня 2011 року працював першим
заступником голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської
області. 18 січня 2013 року Президент України Віктор Янукович підписав розпо�
рядження про  призначення Володимира  Пака головою Києво�Святошинської
районної державної адміністрації.

Біографічна довідка 

ВІДБУЛОСЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГОЛОВИ КИЄВО$СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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З якими проблемами та питаннями
жителі міста найчастіше звертаються
до представників міської влади?

Аналіз звернень громадян, що надій�
шли до виконавчого комітету Боярської
міської ради протягом минулого року,
свідчить: традиційно топовими залиша�
ються питання земельні, житлово�кому�
нальні, соціального захисту та архітектур�
ні. Майже 10 % від усієї кількості звер�
нень, що надійшли до міськради за 2012
рік, стосувалися приватизації земельних
ділянок, досить часто жителі міста пору�
шували й питання щодо узаконення будів�
ництва, встановлення індивідуального
опалення та приватизації кімнат у гурто�
житках. Майже 15 % звернень стосували�
ся отримання матеріальної допомоги. 

До речі, торік малозахищеним верс�
твам населення було надано матеріальної
допомоги на загальну суму 109 750 грн.
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Днями представники Боярської

міської організації інвалідів війни та

Збройних Сил на чолі з її керівником

Володимиром Нурищенком привітали

з 95�річним ювілеєм члена організації

Василя Івановича Хапкова. До ювіляра

з подарунком завітав і міський голова

Боярки Тарас Добрівський. 

Гості побажали  імениннику міцного

здоров'я та всіляких гараздів, а також

подякували за його неоціненний вне�

сок в здобуття Перемоги у Великій Віт�

чизняній війні.

Редакція газети "Боярка�інформ"

приєднується до цих побажань.

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

Стисло

Темою зустрічі стало обго�
ворення проекту міської прог�
рами збереження та зміцнен�
ня здоров'я дітей продуктами
бджільництва на 2013�2015
роки.

Завідувачка ДНЗ №3 Любов
Дуднікова розповіла колегам
про позитивний досвід впро�
вадження впродовж кількох
років цієї програми. Проведе�
ні фахівцями аналізи свідчать
про покращення формули
крові вихованців та про за�
гальне зміцнення їхнього здо�
ров'я.  За словами Любові Іва�
нівни, цю програму вже успіш�

но втілюють в багатьох нав�
чальних закладах Київщини.

Схвально висловилася про
впровадження програми і за�
відуюча дитячою консультаці�
єю Наталія Заруцька. На її
думку, крім користі для здо�
ров'я продуктів бджільництва

ця програма ще має велике
виховне значення. Діти навча�
ються змалку споживати про�
дукти, корисні для здоров'я та
отримують усвідомлене став�
лення до здорового способу
життя.

Міський голова Тарас Доб�

рівський, підбиваючи підсум�
ки обговорення проекту Прог�
рами, наголосив, що керівни�
ки ДНЗ можуть вносити в ньо�
го корективи до кінця тижня.
Очікується, що після розгляду
Програми на сесії міської ра�
ди, вона почне діяти в усіх ди�
тячих садках міста вже з 1 лю�
того поточного року.

� На цьому етапі впровад�
ження Програми нам слід
особливо ретельно проводи�
ти аналіз її ефективності, щоб
мати надійну доказову базу, �
наголосив Тарас Григорович. �
Переконаний, що вже через
кілька років Боярка пишати�
меться тим, що взялася за ре�
алізацію цієї Програми. Та річ
навіть не в позитивному резо�
нансі, � хоча, я переконаний в
тому, що такий буде. Головне
те, що ми дбаємо про вихо�
вання здорового покоління
боярчан, які, крім міцних під�
валин здоров'я, матимуть ще
й звичку до здорового спосо�
бу життя.

27 млрд грн, що на 17% більше,

ніж у 2011 році, торік українці

витратили на лікарські препарати.

Аналогічний показаник у Польщі у два�

три рази вищий. Проте, це  не означає,

що наші співвітчизники менше хворі�

ють, просто вони більше займаються

самолікуванням.

КП "ІА "Боярка�інформ" 
на постійну роботу запрошує: 

журналістів, менеджерів 
та системного адміністратора.
За додатковою інформацією 

звертатися за тел.: 

47-079, 41-710.
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21 січня міський го�
лова Боярки Тарас Добрів�
ський провів нараду з керів�
никами дошкільних нав�
чальних закладів міста за
участю представників ТОВ
"Київоблбджолпром" та ди�
тячої консультації.

Ось серед чоловіків з'явля�
ється перша жінка. Тамуючи
ледве не плач, вона таки на�
важується опуститися у воду.
Вже на березі дізнаюся, що
жінку звати Лариса. Вона
вперше у житті ступила у кри�
жану воду. "Мені було дуже
страшно, тому я навіть плака�
ла. Але це було того варте", �
зізнається жінка.

Пізніше ще чимало дівчат
та жінок і навіть дітей навви�
передки з чоловіками різного
віку та статури занурювалися
в ополонку. Серед сміливців:
міський голова Боярки Тарас
Добрівський, заступник місь�
кого голови Валерій Дубо�
вецький, заступник голови
райдержадміністрації Анато�
лій Іскоростенський та інші.

А на березі тим часом
лунали колядки та щед�
рівки. Це свою творчість
боярчанам дарували: на�
родний колектив з Крю�
ківщини "Червона кали�
на", ансамблі з Петрушок
і Тарасівки �  "Петруша�
ночка" та "Горлиця".

Представники районної
організації Товариства
Червоного Хреста під ору�
дою керівника Лідії Заїчен�
ко напували усіх пірналь�
ників та просто охочих га�
рячим солодким чаєм. І
навіть дощ, який ніби вирі�
шив додати дійству небес�
ної святості, не завадив
усім відчути на собі того
дня Божу благодать.

Тетяна Зубкова, 
фото автора 
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Несприятливі погодні умови,
зокрема різкі перепади темпера�
тури, ожеледиця, погіршення
стану доріг та вулиць наразі стали
причиною зростання кількості
звернень населення району до
Центральної районної лікарні
(ЦРЛ) Києво�Святошинського
району в зв'язку з травмуванням
як дітей, так і дорослих.  

Протягом останнього тижня за
травматологічною допомогою
звернулось 304 осіб, з них � 20 ді�

тей, а протягом трьох днів цього
тижня � вже 157 дорослих та ді�
тей.

Згідно зі статистичними дани�
ми, в цьогорічних зверненнях
переважають травми кінцівок
(переломи шийки плеча, стопи,
променевих кісток, гомілок, та�
зо�      стегнових суглобів тощо),
струси головного мозку та інші
види травм. Серед них трапля�
ються і доволі складні травми,
тому деяким травмованим пока�
зано лікування в умовах стаціо�
нару під пильним наглядом мед�
персоналу з подальшою реабілі�
тацією. 

Сьогодні в ортопедично�трав�
матологічному відділенні ЦРЛ на
стаціонарному лікуванні перебу�

вають 26 осіб, частина яких з гос�
трою травмою була доставлена
до прийомного відділення каре�
тами швидкої.  

Від початку року вже 59 осіб
травматологічного профілю от�
римали лікування в умовах стаці�
онару. 

Протягом останніх двох тижнів
епідемічної ситуації щодо захво�
рюваності на гострі респіраторні
захворювання та грип не зафік�
совано.

За медичною допомогою по
цій групі захворювань в ЦРЛ за
минулий тиждень звернулось 74
особи; за три дні цього тижня � 39
осіб. 

На стаціонарному лікуванні в
терапевтичному відділенні ста�

ном на 24.01.2013 р. перебува�
ють � 52 особи (з них з ГРВІ за ми�
нулий тиждень �14 осіб, за три дні
цього тижня � 9 осіб, в інфекцій�
ному відділенні � 37 (з них з ГРВІ �
6 дітей). 

До районної дитячої поліклініки
протягом минулого тижня звер�
нулось за допомогою з приводу
ГРВІ 103 дитини, протягом трьох
днів цього тижня � 50 осіб; в дитя�
чому відділенні на стаціонарному
лікуванні перебуває зараз 23 ди�
тини.

Нагадуємо: не займайтеся са�
молікуванням! Своєчасне звер�
нення за медичною допомогою
сприятиме скорішому видужан�
ню та уникненню ускладнень від
захворювань.

���� ��	��� ��	
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ція про стан звернення насе�
лення району до Центральної
районної лікарні (ЦРЛ) Києво�
Святошинського району про�
тягом двох останніх тижнів .

Стурбовані мешканці будинку
почали телефонувати до усіх інс�
танцій. Аварійна бригада район�
ного підрозділу "Київобленерго"
прибула на виклик аж… через 12
годин. Її спеціалісти спільно з пра�
цівниками БГВУЖКГ виявили
пошкодження кабелю, що пода�
вав електроенергію до будинку. Та

ліквідація аварійної ситуації вия�
вилася не такою простою спра�
вою. Доки чекали аварійку, шука�
ли причину аварії, настали… ви�
хідні дні. Для того, щоб замінити
кабель довелося звертатися до
приватного підприємця. Тож ли�
ше у суботу, ввечері, у будинку
знову засяяло світло. Втім, не на�
довго � лінія не витримала наван�
таження і вночі, в неділю, знову
вийшла з ладу. Лише в понеділок
багатостраждальні мешканці до�
чекалися світла. Але отримали ос�
таннє китайське попередження,
що вже найближчим часом буди�

нок буде знову відключено від
електропостачання.

Причина � банальна. Лише один
цей будинок має заборгованість
за комунальні послуги, куди вхо�
дить і плата за користування елек�
троенергією, в сумі 86,848 тис.
грн. Цікаво, що із 108 квартир 18
мають заборгованість більшу за 1
тисячу гривень. А серед цих 18 є
справжні рекордсмени (кв. №№9;
13; 54; 69; 74; 84; 102) � їхня сумар�
на заборгованість складає 35 тис.
грн., що становить близько 40%
усього боргу. 

Тож, як повідомили комуналь�

ники, вже найближчим часом ці
квартири, у разі не погашення за�
боргованості, будуть відключені
від електропостачання.

І ще одна цікава закономірність.
Для того, аби надійно відремонту�
вати лінію електропостачання не�
обхідна кругленька сума коштів,
приблизно ж в такому розмірі, яку
заборгували мешканці будинку.
Парадоксальна виходить ситуа�
ція: через безвідповідальність де�
яких жителів будинку страждає
решта.  

Інф. "Боярка�Інформ"
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тельного типу №78 по вул. Го�
голя минулого тижня особли�
во потерпали � впродовж кіль�
кох днів у квартирах не було
світла. Як виявилося, відклю�
чення відбулося внаслідок

аварійної ситуації.



1 стор.



� Справді, в плані очистки
доріг не все робиться так,
як нам  того хотілося б, � го�
ворить Микола Іванович. �
Цьогорічна зима з самого
початку виявилася доволі
щедрою на сніг. А це одразу
вимагало від комунальних
служб значних зусиль та
коштів. У перші години сні�
гопаду на початку зими на�
ші комунальники втратили
дорогоцінний час. Потім
прибирати спресований
сніг стало значною пробле�
мою. Для її вирішення ми
постійно залучаємо найма�

ну техніку, оскільки таких
потужних грейдерів наше
міське комунальне госпо�
дарство не має. Але навіть
із використанням орендо�
ваної техніки у нас досить
часто виникають проблеми.
І їх, як це не дивно, створю�
ють саме водії, котрі зали�
шають свої авто на узбіччях
у непристосованих до цього
місцях. Особливо пробле�
матичною у цьому плані є
вулиця Молодіжна. Водій
поставив машину, пішов у
"Квартал" за покупками на 5

хвилин, а по факту � на  пів�
години. А грейдер, у якого є
певний маршрут, мусить
простоювати.

Ще одна проблема � з по�
чатку зими, в умовах досить
інтенсивної роботи, наші
комунальники вже викорис�
тали увесь запас пісочно�
соляної суміші. А на те, щоб
вчасно просипати дороги,
крім власне суміші, потріб�
не ще й пальне. За нашими
підрахунками � це близько
200 тисяч гривень. Ситуація
дещо ускладнюється почат�

ком нового бюджетного ро�
ку, який зазвичай супровод�
жується певними перебоя�
ми з фінансуванням. Нині
виконувач обов'язків на�
чальника КП  "БГВУЖКГ" Ві�
талій Мурдій займається
вирішенням питання прид�
бання пісочно�соляної сумі�
ші.

У жителів міста є певні за�
уваження до чищення дру�
горядних доріг, оскільки ко�
мунальники, ніде правди ді�
ти, основну увагу приділя�
ють центральним вулицям. І
ця ситуація є зрозумілою,
адже загальна протяжність
доріг міста становить сотні
кілометрів. Відтак існуючий
технічний, фінансовий та
людський ресурси не доз�
воляють вчасно та якісно
прибрати сніг з вулиць міс�
та. Хоча я не знімаю відпо�
вільність із комунальників
міста щодо цієї роботи. Сніг
снігом, а дороги мають бути
почищені.

БОЯРСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 15 січня 2013 року                  № 2/1 

м. Боярка

Про затвердження 

норми витрати води 

споживачами в м. Боярка

Розглянувши лист КП "Боярка�
Водоканал" № 32 від 04 січня
2013 року "Норми витрати води
споживачами", керуючись п.1
ст. 30 Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити комунальному
підприємству "Боярка�Водока�
нал" норми витрат води в м.
Боярка на 2013 рік, відповідно
до рішення виконавчого комі�
тету щодо встановлення тари�
фів на послуги з водопостачан�
ня та водовідведення (згідно
додатків).

2. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на зас�
тупника міського голови з кому�
нальних питань М. І. Давиденка.

Міський голова Т.Г. Добрівський

Наразі у світі спостерігається стійка
тенденція до зменшення кількості
чистої питної води. Проблема стає
дедалі більш глобальною. Щоправда,
по�справжньому це починаєш розу�
міти тільки тоді, коли щось втрачаєш.
Це стосується навіть звичайної води.
Як ми себе почуваємо, коли в наших
зручних оселях відбуваються відклю�
чення води? Некомфортно? А уявіть
собі, якщо в один прекрасний (вірні�
ше � жахливий) день так і буде, чиста
вода стане справжнім дефіцитом...
Ні, краще не уявляти такого жаху!

Краще давайте економити воду, і  в
цьому нам допоможе встановлення лі�
чильників.

Думка про те, що установка побутових
лічильників обліку води вигідна лише од�
ній стороні: або споживачеві, або поста�
чальнику послуг � безпідставна. Адже,
коли споживач встановлює лічильник,
відносини між ним і Водоканалом набу�
вають тієї прозорості, якої нерідко так
бракує при оплаті  послуг! 

Переваги при встановленні водолі�
чильника явні: по�перше, ці прилади,
зазвичай, знижують плату за споживан�
ня води, заощаджуючи сімейний бюд�
жет. По�друге, лічильники обліку допо�
магають самостійно регулювати витрату
водних ресурсів і більш точно розрахо�
вувати всі витрати на найближчий мі�
сяць. По�третє, лічильники води � це ре�
альна допомога навколишньому сере�
довищу, оскільки вони запобігають не�
раціональному водокористуванню. Як

бачите, вигода від встановлення лічиль�
ника очевидна � Ви сплачуєте лише за ту
воду, яку фактично використали.

Крім того, звертаємо увагу споживачів
на той факт, що влітку нарахування плати
за полив присадибних ділянок проводи�
тиметься виключно тим мешканцям, які
не мають лічильників обліку води. Таке
нарахування має цілком законні підстави
і застосовується водоканалами України.

На виконання рішення №24/1122 сесії
Боярської міської ради VI скликання від
06.09.2012 року "Про встановлення
мешканцями міста лічильників обліку ви�
користання питної води в м. Боярка", КП
"Боярка�Водоканал", з метою запобі�
гання нераціонального використання
водних ресурсів та відображення фак�
тичних витрат води споживачами, напо�
легливо радить встановити індивідуальні
лічильники води тим, хто цього ще не
зробив.

За довідками звертатися до виробни�
чо�економічного відділу за тел. 41�953.

АДМІНІСТРАЦІЯ 
КП "БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ"

СПИСОК СПОЖИВАЧІВ КП "БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ", ЯКІ МАЮТЬ ЗАБОРГОВАННІСТЬ 

ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ СТАНОМ НА 01.01.2013 (БІЛЬШЕ 5000 ГРН)

ЙЙ

¡ÓˇÍ‡
������������������������ 333326 січня 2013 року ННННаааашшшшееее    ммммііііссссттттоооо

Денис не перший день продовжував святкувати
зустріч Нового року. Заробляючи на прожиття тимча�
совими підробітками, він ніколи не переймався пла�
нами на майбутнє. Тож шукаючи товаришів по чарці,
зайшов до місцевої кав'ярні. Там, за столиком, відпо�
чивала компанія молодих чоловіків, серед яких був
його знайомий Артем. Молодики щось жваво обгово�
рювали, не звертаючи увагу на присутніх.  Денис вже
був добряче напідпитку, оковита затьмарювала ро�
зум… Він підійшов до столика, за яким сиділи чолові�
ки, та перевернув його. Між хлопцями виникла бійка.
Артем вимагав від Дениса відшкодування вартості
зіпсованих харчів та пляшки горілки. На такі закиди
нетверезий знайомий тільки вилаявся та пішов з ка�
фе. 

Оскаженілий від образи, Артем наздогнав кривдни�
ка на вулиці, де жорстоко помстився йому � дістав
складений ніж і наніс удар у груди.  Після такої помсти
нападник зник із місця події. Та вже наступного дня,
25�річний підозрюваний був затриманий за місцем
проживання та доставлений до районного відділу мі�
ліції, де зізнався у скоєному та надав свідчення.

Слідчий відділ місцевої міліції відкрив кримінальне
провадження за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу Ук�
раїни (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі ве�
деться досудове розслідування � і молодикові, який
вже мав неприємності із законом, загрожує позбав�
лення волі на строк від п'яти до восьми років.

Віталія Грохольська, 
помічник начальника 

Києво�Святошинського РВ 
по зв'язкам з громадськістю та ЗМІ

У Законі України "Про попередження насильства в
сім'ї" від 15 листопада 2001 року № 2789 зазначено,
що насильство в сім'ї � це будь�які умисні дії: 

� фізичного (умисне нанесення побоїв, тілесних уш�
коджень, нанесення шкоди честі та гідності іншому
члену сім'ї); 

� сексуального (протиправне посягання на статеву
недоторканність іншого члена сім'ї, дії сексуального
характеру по відношенню до неповнолітнього члена
сім'ї); 

� психологічного (дія на психіку шляхом словесних
образ або погроз, переслідування, залякування);

� економічного спрямування (умисне позбавлення
житла, їжі, одягу чи іншого майна, коштів) одного чле�
на сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці
дії порушують права і свободи та завдають моральної
шкоди, шкоди фізичному чи психологічному здоров'ю.  

Про випадки насильства в сім'ї або реальної загро�
зи його вчинення необхідно повідомляти правоохо�
ронні органи, а саме: службу дільничних інспекторів �
у випадку вчинення насильства дорослими над дітьми
та у випадку прояву насильства особою до 18�ти років �
до кримінальної міліції у справах дітей.     

Працівниками Києво�Святошинського районного
відділу міліції проводиться робота з виявлення причин
і умов, що сприяють проявам насильства в сім'ї, ве�
дуться профілактичні обліки осіб, схильних до таких
проявів. З цими особами ведеться виховна та профі�
лактична робота про недопущення в подальшому на�
сильства. При безпосередній загрозі життю та здо�
ров'ю дитині або інших членів сім'ї, вживають заходи
щодо ліквідації цієї загрози.  

Особи, які вчинили насильство в сім'ї, несуть адмі�
ністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.
Так, ст. 173�2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення за вчинення насильства в сім'ї, неви�
конання захисного припису передбачена адміністра�
тивна відповідальність у вигляді штрафу � від 51 до
170 грн., виправних робіт � від 1 до 2 місяців та адмі�
ністративний арешт � від 5 до 15 діб.

За вчинення легких тілесних ушкоджень при прояві
насильства в сім'ї може настати кримінальна відпові�
дальність, згідно з ст. 125 Кримінального кодексу Ук�
раїни, якою передбачено такі види відповідальності як
штраф � від 850 до 1700 грн., громадські роботи � від
200 до 240 годин або виправні роботи до 1 року, адмі�
ністративний арешт до 6 місяців та обмеження волі до
2 років. 

Віталія Грохольська, 
помічник начальника Києво�СвятошинськогоРВ

по зв'язкам з громадськістю та ЗМІ

КРИВАВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
СВЯТКОВОГО ЗАСТІЛЛЯ

СТОП 
НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї

На часі

Cума
боргу

вул. 50 років Жовтня, б.3, кв.10 13 866,46
вул. 50 років Жовтня, б.10, кв.6 16 361,50
вул. 50 років Жовтня, б.10, кв.30 13 319,90
вул. Білогородська, б.17, кв.8 10 084,82
вул. Білогородська, б.23, кв.19 14 777,61
вул. Білогородська, б.23, кв.74 7 294,91
вул. Білогородська, б.25, кв.87 16 500,92
вул. Білогородська, б.25, кв.104 7 445,88
вул. Білогородська, б.27, кв.43 8 103,47
вул. Білогородська, б.27, кв.108 8 946,14
вул. Білогородська, б.27, кв.130 6 198,58
вул. Білогородська, б.27, кв. 139 9 016,30
вул. Білогородська, б.27, кв.173 5 946,23
вул. Білогородська, б.27, кв.108а 13 698,13
вул. Білогородська, б.41, кв.42 5 183,68
вул. Білогородська, б.43, кв.44 7 653,67
вул..Білогородська, б.45, кв.136а 11 222,64
вул. Білогородська, б.51/3, кв.11 5 523,92
вул. Білогородська, б.51/3, кв.71 18 013,18
вул. Хмельницького, б.80, кв.21 19 143,70
вул. Б.Хмельницького, б.113, кв.60 7 112,27
вул. Бульварна, б.18 5 368,73
вул. Гоголя, б.48, кв.8 9 805,47
вул. Гоголя, б.50, кв.3 10 686,80
вул. Гоголя, б.78, кв.74 8 601,65
вул. Гоголя, б.52А, кв.43 9 863,14

Cума
боргу

вул. Дежньова, б.5, кв.43 6 451,88
вул. Крупської, б.56, кв.12 7 341,66
вул. Ленінградська, б.35 7 827,96
вул. Лесі Українки, б.6, кв.2 5 287,98
вул. Лінійна, б.28, кв.10 7 418,06
вул. Лінійна, б.28, кв.78 10 444,00
вул. Лінійна, б.28, кв.95 5 671,82
вул. Лінійна, б.28, кв.194 7 549,91
вул. Лінійна, б.28, кв.216 16 646,27
вул. Лінійна, б.30, кв.96 6 734,99
вул. Молодіжна, б.2, кв.6 5 546,32
вул. Молодіжна, б.4, кв.5 13 297,93
вул. Молодіжна, б.16, кв.2 5 431,14
вул. Молодіжна, б.16, кв.25 8 267,52
вул. Молодіжна, б.16, кв.26 13 411,61
вул. Молодіжна, б.57, кв.52 8 354,77
вул. Молодіжна, б.65, кв.27 13 185,96
вул. Молодіжна, б.65, кв.44а 5 071,51
вул. Молодіжна, б.65, кв.45а 5 233,44
вул. Молодіжна, б.77, кв.66 6 435,54
вул. Молодіжна, б.77, кв.71 8 595,41
вул. Молодіжна, б.77, кв.71а 6 513,41
вул. Молодіжна, б.55, кв.55 5 041,83
вул. Молодіжна, б.63, кв.22 6 802,43

Cума
боргу

вул. Полярна, б.10, кв.30 18 955,88
вул. Сєдова, б.9, кв.17 11 026,44
вул. Сєдова, б.9, кв.23 6 452,94
вул. Сєдова, б.9, кв.81 8 315,31
вул. Сєдова, б.9, кв.113 5 655,65
вул. Сєдова, б.9, кв.147 9 784,28
вул. Сєдова, б.9, кв.163 6 554,65
вул. Сєдова, б.13, кв.38 6 451,00
вул. Яблунева, б.1, кв.1 6 512,64
вул. Яблунева, б.2, кв.8 6 606,39
вул. Ворошилова, б.26, кв.51 5 868,90
вул. Ворошилова, б.26, кв.54 6 751,82
вул. Жуковського, б.4, кв.58 6 297,23
вул. Жуковського, б.1/гурт., кім.12 6 810,70
вул. Жуковського, б.1/гурт., кім.7�8 15 827,47
вул. Маяковського, б.6, кв.1а 8 386,38
вул. Маяковського, б.10, кв.1 6 832,56
вул. Маяковського, б.41, кв.32 7 498,65
вул. Маяковського, б.44, кв.7 23 863,80
вул. Маяковського, б.46, кв.3 13 249,81
вул. Маяковського, б.46, кв.14 10 923,25
вул. Маяковського, б.2, кв.37 5 648,56
вул. Маяковського, б.47/25, кв.52 7 746,80
вул. Щорса, б.31, кв.11 12 975,14 

Адміністрація КП "Боярка�Водоканал"
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Зима добігла
середини, а нарікань
на роботу комуналь�
ників щодо очищення
доріг, менше не стало.
З цього приводу наша
розмова із заступни�
ком міського голови
Миколою Давиден�
ком.

До Києво�Святошинського районного відді�

лу міліції зателефонував черговий лікар районної

лікарні і повідомив, що до медичного закладу дос�

тавили 25�річного мешканця  Боярки, з проникаю�

чим ножовим пораненням грудної клітини. Під час

досудового слідства правоохоронці з'ясували, що

тяжкі травми потерпілий отримав під час бійки.

Кримінал 



Він розпочався 30 грудня  й трива�
тиме до 10 лютого року 2013�го. Ці
змагання передбачають проведення
семи турнірів та окремо  кубкові зма�
гання. Відтак кожної неділі збирають�
ся футболісти у гостинній спортивній
залі Києво�Святошинської районної
класичної гімназії нашого міста, щоб
з 10�ї ранку до 17�ї вечора помірятися
силами й виявити врешті�решт з�по�
між себе найсильніших…

І хоча до закінчення чемпіонату ще
є трохи часу, але першого переможця
вже можна привітати. Адже 13 січня
відбулася фінальна частина Кубку. Ви
запитаєте, кого вітати з перемогою? 

Цього року володарем Кубку стала
команда "Вікторія" з Боярки, яка у на�
полегливій боротьбі з рахунком 5:6
перемогла у фіналі вишнівську коман�
ду "Динамо". З перемогою, хлопці! І �
віват, "Вікторіє"!

А як щодо планів на найближче
майбутнє?

� Звісно, у намірах потрапити до
Вищої футбольної ліги України! � ра�
дісно посміхаються володарі красе�
ня�кубка. � Тому що після боярських
футбольних баталій ніякий супротив�
ник не страшний! 

На завершення � декілька слів про
турнір, який продовжується. Наго�
родження його переможців відбу�
деться 10 лютого. В ньому беруть

участь 16 команд. І ще
один факт: хоча цей фут�
больний турнір має статус
боярського міського, та в
ньому беруть участь ко�
манди не лише з Боярки,
а й з інших населених пун�
ктів району.

Результативність гри
кожної команди�учасни�
ці, а також календар ігор
видно з турнірної табли�
ці, яку публікує наша га�
зета. Тож дивіться, ро�
біть прогнози і… при�
ходьте, щоб повболівати
за свою улюблену ко�

манду!  
І ще один футбольний дарунок від

Боярської міської ради та "гуру" бо�
ярського футбольного життя. Як роз�
повів мені організатор турніру � Мико�
ла Іванович Пецка � 17 лютого плану�
ється проведення футбольного турні�
ру серед ветеранів, присвяченого
Дню захисника Вітчизни. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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Саме 25
січня, у день
християн�
ської муче�
ниці Тетяни,
у 1755 році
р о с і й с ь к а
імператри�

ця Єлизавета створила у Москві універси�
тет. Відтоді Свята Тетяна вважається пок�
ровителькою студентів. До речі, старо�
давнє ім'я "Татіана" в перекладі з грецької
означає "упорядниця". Взагалі студентам
пощастило � вони мають аж два власних
свята: 17 листопада � Міжнародний день
студента і 25 січня � Тетянин день, які від�
значають в усіх коледжах та вишах. 

Незважаючи на те, що історія свята налічує
не одне століття, традиції його святкування
збереглися й донині. Сучасні студенти, як і сто�
двісті років тому, влаштовують гучні гуляння.
Адже, як відомо, студент завжди скористається
шансом весело відпочити від навчання. Весела
вдача, любов до свободи, прагнення жити сьо�
годнішнім днем � ці риси притаманні студентам
усіх часів і народів. "Молодість � це та вада, яка
швидко минає" � сказано в одному з добрих
старих фільмів. Тож давайте дозволимо сту�
дентам залишатися самими собою � вони ще
встигнуть стати серйозними і солідними.

"��������" - �� 6… �������	!
Однією з давніх традицій Бояр�

ки спортивної є проведення загально�
міських футбольних свят�змагань.
Так, в останні дні минулого року стар�
тував вже традиційний відкритий чем�
піонат м. Боярки з футзалу � "FLAME".

Того дня діти потішили батьків коляд�
ками та щедрівками, а ще вони вправ�
но танцювали та читали вірші. Що  ж
стосується батьків, для них ведучі та�
кож приготували випробування � веселі
конкурси. 

Господар (Наталія Кучерняк) та Гос�
подиня (Галина Горбенко), як могли,
розважали учасників свята, особливо
коли роздавали гостинці за гарно прос�
півані щедрівки маленьким його учас�

никам. А ще намагалися
врятувати Козу (Леся
Шпак). Адже Лікар (Олег
Пискун) сказав, що вилі�
кувати її може тільки…
сало. А де ж його взяти,
коли Господар крадькома
те сало з'їв?! Отож знову
довелося малечі співати,
щоб Кізонька ожила.

А чого були варті веселі
цигани (Олег Циндергоз,
Олена Смоля та Ірина
Левинська), котрі у кра�
щих традиціях народних
святкувань завітали до
світлиці. Танок "Циганоч�
ка" у виконанні вихован�
ців ДНЗ не залишив бай�
дужим жодного глядача.
Тож оплесків було бага�
то, що засвідчило: свято
вдалося на славу.

Залишається додати,
що усіх учасників та гля�
дачів заходу після його
закінчення почастували
смачною кутею. Ось такі
вони свята різдвяні, ко�
ли уся родина єднаєть�
ся…

Тетяна Зубкова, 
фото автора 
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11 стор.

Батьки та діти, об'єднані спіль�
ною радістю, � що може бути прекрас�
нішим за це?! Саме таку радість єд�
нання подарували своїм вихованцям
та їхнім батькам працівники ДНЗ №3
"Даринка", де нещодавно відбулося
різдвяно�новорічне свято.

Результати матчів турніру з фут�залу
"FLAME"

ІІ тур (група Б)

Результати матчів турніру з фут�залу
"FLAME"

ІІ тур (група А)

№ Команда 
Рахунок

матчу
Команда 

1. ФК "СБ" 5:4 ФК "Мрія"

2. ФК "Фанат" 5:1 ФК "Юність"

3. ФК "Віннер" 2:6 ФК "Мрія"

4. ФК "СБ" 5:0 ФК "Юність"

5. ФК "Забір'я" 4:5 ФК "Вишневе"

6. ФК "Фанат" 9:6 ФК "Гореничі"

7. ФК "Віннер" 4:11 ФК "Вишневе"

8. ФК "Гореничі" 3:0 ФК "Забір'я"

№ Команда
Рахунок

матчу 
Команда

1. ФК "Княжичі" 1:7 ФК "Енергія"

2. ФК "Шторм" 3:6 ФК "Вікторія"

3. ФК "Білогородка" 4:4 ФК "Тарасівка"

4. ФК "Динамо" 4:7 ФК "Вікторія"

5. ФК "Шторм" 5:4 ФК "Петрівське"

Розповідає заступник начальника НОКу з
виховної роботи майор Євген Пікуль:

� Сама ідея привітати дітей�сиріт з новоріч�
ними та різдвяними святами народилася у
нашої психологічної служби ще напередодні
канікул. Поділилися наші психологи нею з лі�
цеїстами, запропонували хлопцям привезти
з канікулярної відпустки подарунки для на�
ших маленьких сусідів…

Ідея юним богунівцям сподобалася. Тож
поверталися хлопці після канікул з… м'якими
іграшками! А потім десять ліцеїстів 7�ї випускної

роти (командир роти � підполковник
Юрій Свінцицький) зібрали докупи
декілька десятків тих яскраво�пух�
настих скарбів та й до своїх малень�
ких сусідів у гості вирушили. Відтак
три групи вихованців Дитячого бу�
динку � загалом 23 дитини віком від
1,5 до 4�х років � отримали до свят
гарні подарунки та ще й нових друзів
на додачу. 

Та найціннішими в цій історії вия�
вилися не подарунки, а саме хвилини
спілкування, які допомогли зрозуміти
такі прості й важливі речі. Ліцеїстам�бо�
гунівцям � що вони вже настільки дорослі, що
можуть і самі допомагати тим, хто тієї допо�
моги (а також любові, щирості й душевного
тепла) потребує, і влаштувати маленьке каз�
кове свято для інших без допомоги дорослих
чи спонсорів�меценатів. А вихованці дитячо�
го будинку вкотре відчули, що вони комусь
потрібні в цьому великому світі, що їх люб�
лять та про них піклуються. В результаті і діти

щасливі, і ліцеїсти задоволені. Причому вис�
тупати в ролі добрих чарівників, які дарують
радість та приємні сюрпризи, так сподобало�
ся військовим ліцеїстам, що хлопці вирішили
ще й наприкінці лютого повторний візит до
Дитячого будинку здійснити. А там � хто зна �
можливо й шефство над "сусідами" взяти…

Радислав Кокодзей 
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Вирушили 17 січня вихованці
Навчально�оздоровчого комплексу Ки�
ївського військового ліцею ім. І. Богуна
(начальник � підполковник Олександр
Бондаренко). Можливо, той візит так би
і залишився непоміченим, якби не одна
деталь: "сусід" військових ліцеїстів�бо�
гунівців � Будинок дитини…

�� � ������
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33 державна 

пожежно�рятувальна частина 

Боярки запрошує на посади

рядового та молодшого 

начальницького складу 

служби цивільного захисту:

пожежного�рятувальника;

водія пожежного автомобіля.

Обов'язкові вимоги до кандидатів:

військова служба в Збройних Силах,

відсутність судимостей, для водіїв �

наявність водійського посвідчення з

категорією "С" та стажу роботи  не

менше 3�х років.

За додатковою інформацією 

звертатись за адресою: 

м. Боярка, вул. Леніна, 89 

або за тел.: 40 �532,  40�145, 101.
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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 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:25 Рецепти здоров'я
06:30 АгроЕра
06:35 Заголовки
06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою

додому
07:20 Кіножурнал "Хочу

все знати"
07:30 Ера бізнесу
07:35 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 Д/ф "О. Захарова.

Донька "Ленкому"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:30 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 Шеф�кухар країни
12:35 Погода
12:40 Право на захист
13:00 Темний силует
13:10 Армія
13:25 Х/ф "Остання кра�

діжка"
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40 Діловий світ. Агро�

сектор
15:45 Погода
15:50 Х/ф "Пацани"
17:30 Т/с "Соло для пісто�

лета з оркестром" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Сільрада
19:20 Новорічна ніч на

Першому. Краще
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Криве дзеркало
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 "Шість кадрів"
10:40 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:40 Х/ф "Назад до щас�

тя, або Хто знайде
синього птаха" (1)

14:50 "Сімейні мелодра�
ми"

15:45 "Сімейні мелодра�
ми � 2"

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

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Цікава Варва�

ра"
22:25 "Гроші"
23:25 ТСН
23:35 Т/с "Теорія брехні �

3" (2)
00:40 Х/ф "Картахена"

04:50 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 Х/ф "Один єдиний і

назавжди"
12:00 Новини
13:00 Т/с "Господарка

тайги"
14:45 Х/ф "Кадет" (1)
16:20 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Господарка

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

цях"
20:35 Т/с "Мар'їна роща"
22:20 Т/с "Бригада" (2)
01:15 Х/ф "Піймай мене,

якщо зможеш" (1)

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

шу маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські

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

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (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 Половинки
18:20 Одна за всіх

19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Метод Лавро�

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

(3)

06:00 Світанок
07:00 Ділові факти
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Факти тижня з

О. Соколовою (пов�
тор)

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:05 Х/ф "Чорна маска.

Місто масок � 2"
11:55 Х/ф "Єгер"
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф "Єгер"
14:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15:00 Т/с "ДАІшники"
17:00 Х/ф "Пароль "Риба�

меч"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:00 Т/с "ДАІшники"
22:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Свобода слова з

А. Куликовим
00:50 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:40 "Чужі помилки.
Батьківська наука"

06:25 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда

про зірок"
09:20 "Зіркове життя. Віт�

чими зірок"
10:25 Х/ф "Осінній вальс"

12:35 "Битва екстрасен�
сів"

13:35 "МайстерШеф"
16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:05 "Вікна�Новини"
22:25 Т/с "Самара" (1)
23:55 Т/с "Лікар Хаус" (2)
00:50 Х/ф "Інше життя" (1)

05:20 Т/с "Як сказав
Джим"

06:00 Очевидець. Найку�
медніше

06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
07:10 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 � 3"

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

від сонця"
16:45 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей � 3"

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"
22:40 Т/с "Школа" (2)

23:45 Т/с "Щоденники
вампіра" (2)

00:40 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:10 Х/ф "Попелюшка із

Запруддя" (1)
12:00 Х/ф "Лавка чудес"

(1)
13:35 "Пороблено в Украї�

ні"
15:00 "Звана вечеря"
15:50 "КВК�2012"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
19:50 "Розсміши коміка"
20:40 "Велика різниця"
21:40 "Розсміши коміка"
22:30 Х/ф "Голий пістолет

2 1/2" (2)
00:00 Х/ф "Наречена з то�

го світу" (2)

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:30 Х/ф "Проект "Аль�
фа" (1)

08:00 "Агенти впливу"
09:00 "Православні свя�

ті"
10:50 Т/с "Проти течії"
14:30 Т/с "Сліпий"
18:30 "Випадковий свідок"
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Літєйний"

21:05 "Круті 90�ті"
21:55 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Піраньї: ідеаль�

ні хижаки" (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 Х/ф "Лісовик. Про�

довження історії"
(1)

11:50 Ток�шоу "Нехай го�
ворять. Діти зірок �
2012"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 "Право на прав�

ду" (1)
21:45 Х/ф "Джонні Д." (2)
00:15 Х/ф "Ключ від усіх

дверей" (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 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:25 Рецепти здоров'я
06:30 АгроЕра
06:35 Заголовки
06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою до�

дому
07:20 Кіножурнал "Хочу все

знати"
07:30 Ера бізнесу
07:35 Будмайданчик
07:40 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 Д/ф "І. Аллегрова. По

лезу кохання"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Аудієнція. Країни від

А до Я
09:45 "Секрети успіху" з

Н. Городенською
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 У гостях у Д. Гордона
12:35 Хай щастить
12:55 Крок до зірок
13:45 Х/ф "Циклон розпоч�

неться вночі"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40 Діловий світ. Агросек�

тор
15:45 Погода
15:55 Х/ф "Слідством вста�

новлено"
17:30 Т/с "Соло для пісто�

лета з оркестром" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
19:45 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Ад�

реналін"
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:50 Великі битви. Геттис�

бург
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 "Шість кадрів"
10:35 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:40 Х/ф "Цікава Варвара"
14:50 "Сімейні мелодрами"
15:45 "Сімейні мелодра�

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

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Цікава Варвара"
22:30 "Українські сенсації"
23:35 ТСН
00:00 Т/с "Теорія брех�

ні � 3" (2)

04:30 Т/с "Бригада"
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 "Мар'їна роща"
10:55 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським � 2"

12:00 Новини
12:50 Т/с "Господарка тай�

ги"
14:30 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:15 Т/с "Вищий піло�

таж" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Господарка тай�

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

цях"
20:35 Т/с "Мар'їна роща"
22:20 Т/с "Бригада" (2)
01:15 Х/ф "Сторожова ве�

жа" (3)

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

маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

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

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери

16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Метод Лавро�

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

кров" (3)

05:20 Погода
05:25 Факти
05:55 Світанок
06:55 Ділові факти
07:00 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
11:55 Т/с "Група "Zeta"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Група "Zeta"
13:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "ДАІшники"
16:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "ДАІшники"
22:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:05 Т/с "Таксі"
23:55 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
00:45 Погода

06:15 "Чужі помилки. Амне�
зія майора Громова"

07:00 "Усе буде добре!"
08:50 "Неймовірна правда

про зірок"
10:20 "Зіркове життя. Таєм�

ниці секс�символів
20 сторіччя"

11:15 Х/ф "Тобі, справ�
жньому" (1)

14:10 "МайстерШеф"
16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбиває�

мо дітей"
00:15 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:20 Т/с "Як сказав Джим"
06:00 Очевидець. Найку�

медніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей � 3"

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

від сонця"
16:45 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей � 3"

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"
22:40 Т/с "Школа" (2)
23:45 Т/с "Щоденники вам�

піра" (2)
00:45 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:25 "Жіноча ліга"
11:15 Х/ф "Жандарм та

інопланетяни" (1)
13:00 Т/с "Клініка"
13:50 Т/с "Менталіст"
14:40 "Шопінг монстри"
15:25 "Звана вечеря"
16:15 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
19:50 "Велика різниця "
20:50 "Бійцівський клуб"
21:40 "Щоденник вагітної"
23:00 Т/с "Клініка"
23:50 Х/ф "Жандарм та

інопланетяни" (1)
01:20 "Нічне життя"

06:00 Х/ф "Гонки по верти�
калі" (1)

07:05 Х/ф "Секретний фар�
ватер" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Терміново у но�

мер � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:55 Т/с "Ланцюг"
14:50 Т/с "Літєйний"

16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Захист свідків"
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Літєйний"
21:05 "Круті 90�ті"
21:55 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Мисливець про�

ти Чужого: дво�
бій" (2)

Телеканал "УКРАИНА"
06:00 Срібний апельсин
06:10 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "Лісовик. Про�

довження історії" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Четверта дру�
жина"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 "Право на прав�

ду" (1)
21:45 Т/с "Слід. Анонімні

алкоголіки" (2)
22:30 Т/с "Слід" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 � Естонія і Латвія оголошують про свою
незалежність від Росії

1992 � національний синьо�жовтий стяг Вер�
ховною Радою України затверджено Держав�
ним Прапором України

НАРОДИЛИСЯ:

1693 � Анна Іоанівна, російська цариця з 25
січня 1730; племінниця Петра І
1951 � Леонід Каденюк, український астро�
навт американського шаттла

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 � відбулася Битва під Крутами
1804 � відкрився Харківський університет

НАРОДИВСЯ: 

1860 � Антон Чехов, український і російський
письменник і драматург
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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 кален�

дар
06:25 Рецепти здоров'я
06:30 АгроЕра
06:35 Заголовки
06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою до�

дому
07:20 Кіножурнал "Хочу все

знати"
07:30 Ера бізнесу
07:35 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 Д/ф "М. Нейолова. З

собою та без себе"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Офіційна хроніка
09:05 Околиця
09:30 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 У гостях у Д. Гордона
12:35 Книга.ua
13:00 Українська пісня
13:35 Х/ф "Костянтин Зас�

лонов"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40 Діловий світ. Агро�

сектор
15:45 Погода
15:50 Х/ф "На семи вітрах"
17:30 Т/с "Соло для пісто�

лета з оркестром" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Бенефіс О. Воробей
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
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. Новий

Орлеан
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 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:30 Х/ф "Цікава Варвара"
14:50 "Сімейні мелодрами"
15:45 "Сімейні мелодра�

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

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Цікава Варвара"
22:30 "Ілюзія безпеки. Ту�

ристи й аферисти"
23:35 ТСН
00:00 Т/с "Теорія брех�

ні � 3" (2)

04:35 Т/с "Бригада"
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 "Мар'їна роща"

10:55 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Канев�
ським � 2"

12:00 Новини
12:50 Т/с "Господарка тай�

ги"
14:30 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:15 Т/с "Вищий піло�

таж" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Господарка тай�

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

цях"
20:35 Т/с "Мар'їна роща"
22:20 Т/с "Бригада" (2)
01:20 Х/ф "Одержи�

мість" (2)

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

маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

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

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
23:25 Анекдоти

00:00 Т/с "Реальна
кров" (3)

05:25 Служба розшуку ді�
тей

05:30 Погода
05:35 Факти
06:00 Світанок
07:00 Ділові факти
07:10 Погода
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:00 Т/с "Група "Zeta"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Група "Zeta"
13:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15:00 Т/с "ДАІшники"
16:55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:00 Т/с "ДАІшники"
22:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:05 Т/с "Таксі"
23:55 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
00:40 Погода

06:00 "Чужі помилки. Зміїне
прокляття"

06:45 "Усе буде добре!"
08:25 "Неймовірна правда

про зірок"
10:05 "Зіркове життя. Пер�

ше кохання зірок � 2"
11:05 "Кохана, ми вбиває�

мо дітей"
12:55 "МайстерШеф"
16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата на тата"
00:05 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:20 Т/с "Як сказав Джим"
06:00 Очевидець. Найку�

медніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
07:10 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 � 3"

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

від сонця"
16:45 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей � 3"

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"
22:40 Т/с "Школа" (2)
23:45 Т/с "Щоденники вам�

піра" (2)
00:45 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:15 "Жіноча ліга"
11:10 Х/ф "Жандарм і жан�

дарметки" (1)
13:00 Т/с "Клініка"

13:50 Т/с "Менталіст"
14:40 "Шопінг монстри"
15:25 "Звана вечеря"
16:15 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
19:50 "Бійцівський клуб"
20:50 "Розсміши коміка"
21:40 "Щоденник вагітної"
23:00 Т/с "Клініка"
23:50 Х/ф "Жандарм і жан�

дарметки" (1)
01:30 "Нічне життя"

06:05 Х/ф "Гонки по верти�
калі" (1)

07:10 Х/ф "Секретний фар�
ватер" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
09:55 Т/с "Терміново у но�

мер � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Ланцюг"
14:45 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Захист свідків"
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Літєйний"
21:05 "Круті 90�ті"
21:55 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�

нець" (2)
22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас" (2)
23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Мобі Дік: полю�

вання на монст�
ра" (3)

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

довження" (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 гово�

рять. Надія для На�
дії"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 "Право на прав�

ду" (1)
21:45 Т/с "Слід. Біла стрі�

ла" (2)
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Дія фільму

відбувається в перше

післявоєнне літо в

Західній Білорусії.

Закінчилася війна, але

мир ніяк не може

встановитися на цій

території. Курсант

суворовського

училища Денис

Мєшко приїжджає на

канікули в село, в

якому щойно

відбулося вбивство першого Голови � дядька

Дениса. Селяни підозрюють місцевого жителя

Мечислава Хабенка. І курсант вирішує

помститися за смерть близької йому людини.

“Кадет", 
Понеділок, 28 січня, Інтер 14:45 

Френк Мозес, екс�

агент супергрупи ЦРУ,

живе тепер мирним і

тихим життям. Але

минуле наздоганяє

його: якось вранці

загадковий кілер

намагається позбавити

його життя.

Досвідчений Френк,

звичайно, зумів

ухилитися від кулі, але

відразу зрозумів, що

справи кепські. Хто ж

допоможе впоратися з командою ліквідаторів?

Звичайно, колишні напарники: харизматичний

Джо Метісон і параноїк Марвін Боггс. Прекрасний

привід згадати минуле…

"РЕД",
П'ятниця, 1 лютого, 1+1, 22:00 

Юний нероба живе

безтурботним життям, на

відміну від свого брата�

близнюка, який прагне

добитися успіху в усіх

сферах життя, поки... той

не гине при загадкових

обставинах. У той же час

у матері�одиначки

Рейчел зникає дитина, і,

незабаром, вони

виявляють, що їх

підставили і виставили терористами. Насильно

упроваджені в угрупування, яке планує серію

вбивств, вони вимушені разом шукати шляхи

порятунку свого життя ...

"На гачку" , 
Неділя, 3 лютого, 1+1, 20:15

Неприємності сиплються
на Деніеля Хіларда, як з рогу
достатку: він втрачає роботу,
від нього йде дружина і після
розлучення йому дозволено
бачити дітей всього раз на
тиждень!

Але Денієль знаходить
вихід � переодягається в
жіноче плаття і стає Місіс
Даутфайр � немолодою
жінкою. Він наймається до
власної дружини в хатні
робітниці, і тепер може
бачити своїх дітей щодня.
Наслідки, природно, будуть
самими непередбачуваними.

"Місіс Даутфайр" 
Субота, 2 лютого, 1+1, 13:50

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Агент ФБР Малкольм Тернер майстер
перевтілень. Він розумний, чарівний і не
існує такого завдання, з яким він би не
впорався. 

Малкольм входить в роль літнього
азіата для розслідування злочинів.
Останнє призначення Малкольма
приводить його в маленьке південне
містечко, де він повинен зловити
досвідченого грабіжника банків, який
недавно втік з в'язниці.

Малкольм встановлює стеження за будинком владної
південної жінки, відомої як "Велика матуся". За
оперативними даними, її повинна відвідати колишня
подружка злочинця Шеррі зі своїм сином. Дуже простий
план, але є одна Велика проблема: Велика матуся

несподівано залишає місто...

"Будинок великої матусі",
Субота, 2 лютого, ТЕТ, 18:20

Закохане подружжя, Аня і Олег, з не�
терпінням чекають появи на світ близ�
нюків. Лікарі кажуть, що вагітність про�
тікає добре, і молодим слід готуватися
до появи двох чарівних дівчаток. Нас�
тає час пологів. Однак Аня повертаєть�
ся додому тільки з одним малям. Ліка�
рі повідомляють їй, що друга дівчинка
померла.

Проходить 12 років. Аня, Олег і донь�
ка Ліза їдуть відпочивати до Криму. Са�

ме тут і починають відбуватися незро�
зумілі речі, які дивують всю сім'ю. Спочатку Олег випадково
зустрічається в аеропорту з журналісткою Поліною й закоху�
ється в ефектну красуню. Ліза, випадково знайомиться з
дівчинкою з дитячого будинку, яка, як дві краплі води, схожа
на неї. Цю дитину Олег бачить в документальному фільмі,
присвяченому кримському притулку. Батько, розуміючи, що
подібна схожість не може бути випадковою, вирішує з'ясу�

вати, в чому справа...

"Тобі, справжньому",
Вівторок, 29 січня, СТБ, 11:15

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 � Центральна Рада ухвалила створити
добровольчу українську армію

НАРОДИЛИСЯ: 

1882 � Франклін Делано Рузвельт, 32�ий
президент США (1933�45)

1923 � Леонід Гайдай, радянський кінорежисер
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 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:25 Рецепти здоров'я
06:30 АгроЕра
06:35 Заголовки
06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою до�

дому
07:20 Кіножурнал "Хочу все

знати"
07:30 Ера бізнесу
07:35 Будмайданчик
07:40 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 Д/ф "О. Барикін. Не�

закінчений концерт"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Караоке для дорос�

лих
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 У гостях у Д. Гордона
12:35 Про головне
12:50 Здоров'я
13:40 Х/ф "Стріли Робін Гу�

да"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40 Діловий світ. Агросек�

тор
15:45 Погода
15:55 Х/ф "Раллі"
17:30 Т/с "Соло для пісто�

лета з оркестром" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:10 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ

21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:50 Великі битви. Битва

на Стерлінгському
мосту

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 "Шість кадрів"
10:30 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:35 Х/ф "Цікава Варвара"
14:50 "Сімейні мелодрами"
15:45 "Сімейні мелодра�

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

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Цікава Варвара"
22:25 "Моя хата скраю"
23:30 ТСН
23:40 Т/с "Теорія брех�

ні �   3" (2)
00:35 Х/ф "28 днів пото�

му" (2)

04:30 Т/с "Бригада"
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 "Мар'їна роща"
10:55 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським � 2"

12:00 Новини
12:50 Т/с "Господарка тай�

ги"
14:30 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:15 Т/с "Вищий піло�

таж" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Господарка тай�

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

цях"
20:35 Т/с "Мар'їна роща"
22:20 Т/с "Бригада" (2)
01:15 Х/ф "Смертельний

контакт: пташиний
грип в Америці" (2)

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

маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

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

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Досвідос

17:40 Половинки
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с "Реальна кров" (3)

05:25 Погода
05:30 Факти
06:00 Світанок
07:00 Ділові факти
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
11:45 Т/с "Група "Zeta"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Група "Zeta"
13:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "ДАІшники"
16:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:00 Т/с "ДАІшники"
22:00 Т/с "Прокурорська

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

К. Стогнієм
00:40 Погода

06:00 "Чужі помилки. Вина�
хідник"

06:45 "Усе буде добре!"
08:35 "Неймовірна правда

про зірок"
10:05 "Зіркове життя. Акто�

ри однієї роли�2"

11:05 Х/ф "Чудес не бу�
ває" (1)

13:05 "МайстерШеф"
16:10 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя.

Окільцювати зірку"
23:15 "Зіркове життя. Пер�

ше кохання зірок � 2"
00:20 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:20 Т/с "Як сказав Джим"
06:00 Очевидець. Найку�

медніше
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найку�

медніше
07:10 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 � 3"

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

сонця"
16:45 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей � 3"

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"

22:40 Т/с "Школа" (2)
23:50 Т/с "Щоденники вам�

піра" (2)
00:45 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:30 "Жіноча ліга"
11:15 Х/ф "Людина�ор�

кестр"
13:00 Т/с "Клініка"
13:50 Т/с "Менталіст"
14:40 "Шопінг монстри"
15:25 "Звана вечеря"
16:15 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
19:50 "Розсміши коміка"
21:40 "Щоденник вагітної"
23:00 Т/с "Клініка"
23:50 Х/ф "Людина�ор�

кестр"
01:15 "Нічне життя"

06:10 Х/ф "Гонки по верти�
калі" (1)

07:15 Х/ф "Секретний фар�
ватер" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
09:55 Т/с "Терміново у но�

мер � 3"
12:00 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Ланцюг"
14:40 Т/с "Літєйний"

16:45 "Свідок"
17:00 Х/ф "Сонячний удар"
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Літєйний"
21:05 "Круті 90�ті"
21:55 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Мегаакула про�

ти крокозавра" (3)

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

довження" (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 гово�

рять. Заручники ма�
теринської любові"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 "Право на прав�

ду" (1)
21:45 Т/с "Слід. Маски" (2)
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

"Країна on lіne"
06:00 Ранкова молитва
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 Православний

календар
06:25, 06:35, 07:15,

07:35 Країна on
lіne

06:30 АгроЕра
06:50 Сміх з доставкою

додому
07:20 "Хочу все знати"
07:30 Ера бізнесу
08:20 Д/ф "Н. Білох�

востикова. Без
гучних слів"

09:00 Підсумки дня
09:20 Д/ф "Контингент.

В'єтнам"
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
12:15 Світло
12:40 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"
13:35 Соціальне шоу

"Адреналін"
15:00 Новини (із сур�

доперекладом)
15:20 Euronews
15:35 Діловий світ. Аг�

росектор
15:40 Погода
15:50 Криве дзеркало
18:05 Діловий світ
18:20 Криве дзеркало
20:40 After Lіve (За

лаштунками
Шустер�Lіve)

21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Шустер�Lіve

22:45 Трійка, Кено, Се�
кунда удачі

22:50 Шустер�Lіve
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 "Шість кадрів"
10:35 Т/с "Величне

століття. Роксо�
лана" (1)

12:40 Т/с "Цікава Вар�
вара"

14:50 "Сімейні мелод�
рами"

15:45 "Сімейні мелод�
рами � 2"

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

століття. Роксо�
лана" (1)

19:30 ТСН
20:15 "Вечірній Київ"
22:00 Х/ф "РЕД" (2)
00:10 Х/ф "28 днів по�

тому" (2)

07:00, 08:00, 08:30,
09:00 Новини

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

07:30 "Спорт у "Подро�
бицях"

09:10 Т/с "Мар'їна ро�
ща" 

10:55 Д/с "Слідство
вели... з Леоні�
дом Каневським
� 2"

12:00 Новини
12:50 Т/с "Господарка

тайги"

14:30 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:15 Т/с "Вищий піло�

таж" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Господарка

тайги"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Ток�шоу з Ган�

ною Безулик
"Справедли�
вість""

22:30 Т/с "Бригада" (2) 
01:35 Х/ф "Полювання

на "Червоний
Жовтень" (2)

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

вашу маму" (1)
07:30 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті�

ком
08:25 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
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 "Метод Лав�
рової" (1)

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

расна няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
18:20 Одна за всіх
19:25 Шури�мури
20:30 Даєш молодь!
21:35 Що якщо?
22:00 Віталька
22:30 Т/с "Метод Лав�

рової" (1)
23:30 Анекдоти
00:05 Т/с "Реальна

кров" (3)

06:05 Світанок
07:05 Ділові факти
07:10 Погода
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15, 23:45

Надзвичайні но�
вини з К. Стогні�
єм

10:05 Т/с "Вулиці роз�
битих ліхтарів"

11:55 Т/с "Група "Zeta"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Група "Zeta"
13:50 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
14:55 Т/с "ДАІшники"
16:50 Т/с "Вулиці роз�

битих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с "ДАІшники"
22:00 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
23:00 Т/с Таксі"

05:35 "Чужі помилки.
Геройська тра�
гедія"

06:15 Х/ф "Розіграш"
(1)

07:55 Х/ф "Чудес не
буває" (1)

09:55 Х/ф "Дихай зі
мною" (1)

17:50 "Вікна�Новини"
18:00 Х/ф "Дихай зі

мною" (1)
19:55 "Моя правда.

ВІА ГРА"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Моя правда.

ВІА ГРА"
23:20 "Зіркове життя.

Відверто про
перший секс"

00:25 Х/ф "Жіноча ін�
туїція" (1)

05:20 Т/с "Як сказав
Джим"

06:00 Очевидець.
Найкумедніше

06:40, 07:10, 07:40,
08:45, Підйом

06:45 Очевидець.
Найкумедніше

07:30, 08:30 Репор�
тер

07:35, 08:35 Погода
09:00 Т/с "Віола Та�

раканова. У світі
злочинних
пристрас�
тей � 3"

10:05 Т/с "Татусеві
дочки"

13:15 Kіds Tіme
13:20 М/с "Злюки

бобри"
14:15 Kіds Tіme
14:35 Teen Tіme
14:40 Т/с "АйКарлі"
15:40 Teen Tіme
15:45 Т/с "Третя пла�

нета від сонця"
16:45 Т/с "Віола Та�

раканова. У світі
злочинних
пристрас�
тей � 3"

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

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

разом"
22:45 Т/с "Школа" (2)
23:50 Т/с "Щоденни�

ки вампіра" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:15 "Жіноча ліга"
11:10 Х/ф "Жандарм із

Сен�Тропе" (1)
13:00 Т/с "Клініка"
13:50 Т/с "Менталіст"
14:40 "Шопінг монс�

три"
15:25 "Звана вечеря"
16:15 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "КВК�2012"
21:10 "Розсміши комі�

ка"
22:00 "Жіноча ліга"
23:00 Т/с "Клініка"
23:50 Х/ф "Жандарм із

Сен�Тропе" (1)

05:50 Х/ф "Контрудар"
(1)

07:10 Х/ф "Секретний
фарватер" (1)

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 Т/с "Терміново у
номер � 3"

12:00 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Ланцюг"
14:40 Т/с "Літєйний"

16:30 Т/с "Дніпров�
ський рубіж" (1)

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вчора закін�

чилася війна"
22:45 Х/ф "Сонячний

удар"
00:25 Х/ф "Лісоруб" (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

говорять. Юрій
Ніколаєв � над�
бання республі�
ки"

12:45 Т/с "Слід" (1)
15:35 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)
20:50 Т/с "Право на

правду" (1)
21:45 Т/с "Ментівські

війни � 6" (2)
01:10 Х/ф "40�річний

дівич" (3)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 � декретом РНК в Росії вводиться захід�
ноєвропейський календар

НАРОДИЛИСЯ: 

1797 � Франц Шуберт, австрійський компози�
тор

1910 � Валентина Гризодубова, льотчиця, Ге�
рой Радянського Союзу

1939 � Олександр Пороховщиков, російський
кіноактор

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1957 � відбувся запуск "Супутника�2", що
доправив до космосу першу живу істоту
земного походження � собаку на прізвисько
Лайка

НАРОДИВСЯ: 

1857 � Володимир Михайлович Бехтерєв,
російський психіатр
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ТРК "ЕРА"

06:00 Ранкова молит�

ва

06:05 Підсумки

06:15, 06:55, 07:55 По�

года

06:20 Світ православ'я

07:00 Клуб гумору

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ

08:00 Шустер�Lіve

09:55 Школа юного су�

перагента

10:15 Шустер�Lіve

12:30 Погода

12:35 Криве дзеркало

17:00 "Секрети успіху"

з Н. Городен�

ською

17:35 Х/ф "Піддані ре�

волюції"

19:00 Золотий гусак

19:30 Жарт з В. Вино�

куром

19:55 Зірки гумору.

Ю. Гальцев,

О. Воробей

20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:20 Кабмін: подія

тижня

21:30 Українська пісня

22:00 Зірки гумору.

О. Степаненко

22:50 Суперлото, Трій�

ка, Кено

23:00 Твій голос

23:20 Погода

23:25 Ера здоров'я

23:50 Фільм�концерт

"В. Леонтьєв.

Час летить, нена�

че вершник"

01:20 Підсумки дня

06:05 "Ремонт +"

06:40 "Я люблю Украї�

ну � 3"

08:00 "Світське життя"

09:00 "Хто там?"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Світ навиворіт � 3:

Танзанія, Ефіопія"

11:50 Х/ф "Агент Коді

Бенкс � 2, Пункт

призначення �

Лондон" (1)

13:50 Х/ф "Місіс Даут�

файр" (1)

16:30 "Вечірній Київ"

18:30 "Розсміши коміка"

19:30 ТСН

20:00 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря �

3. На краю зем�

лі" (2)

23:15 Х/ф "День баба�

ка" (1)

01:20 Х/ф "РЕД" (2)

05:10 Т/с "Бригада" 

07:55 "Ток�шоу з Г. Безу�

лик "Справедли�

вість""

09:55 "Орел і Решка"

10:50 Концерт "Фести�

валь Велика різни�

ця в Одесі"

12:40 "Велика різниця"

13:45 Т/с "Сашко, кохання

моє" (1)

17:10 Концерт "Проводи

Старого року з

М. Галкіним"

20:00 "Подробиці"

20:25 Концерт "Міжна�

родний фестиваль

гумору "Юрмала

2012"

22:10 Х/ф "Стерво" (2)

00:10 Великий бокс. Макс

Бурсак vs Жульєн

Марі

06:00 Єралаш

07:05 Т/с "Як я зустрів

вашу маму" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)

10:05 М/с "Ліло і Стіч"

(1)

10:40 Єралаш

11:25 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)

13:35 Одна за всіх

14:25 Х/ф "Вуличні

танці" (1)

16:30 Х/ф "Вуличні

танці � 2" (1)

18:20 Х/ф "Будинок

великої мату�

сі" (1)

20:40 Віталька

22:25 Веселі мамзелі

23:00 Х/ф "Орки" (3)

00:45 Comedy Woman

06:15 Козирне життя

06:50 Т/с "Таксі"

08:30 Зірка YouTube

09:30 Дача

10:25 Квартирне пи�

тання

11:20 Дивитися всім!

12:15 ОлімпіЛяпи

13:00 За кермом

13:25 Х/ф "Брюс Все�

могутній"

15:20 Дивитися всім!

16:05 Несекретні фай�

ли

17:00 Екстрений вик�

лик

17:55 Максимум в Ук�

раїні

18:45 Факти. Вечір

19:00 Х/ф "Смертель�

на зброя" (2)

20:55 Х/ф "Смертель�

на зброя�2" (2)

22:55 Х/ф "Смертель�

на зброя�3" (2)

00:55 Х/ф "Смертель�

на зброя�4" (2)

05:40 "Наші улюблені

мультфільми"(1)

06:50 Х/ф "Дами зап�

рошують кавале�

рів"(1)

08:10 "Караоке на

Майдані"

09:05 "Їмо вдома"

10:05 "ВусоЛапоХвіст"

10:45 "Хата для тата"

12:15 "Моя правда.

ВІА ГРА"

15:15 "Слідство ведуть

екстрасенси"

19:00 Х/ф "Мій коха�

ний геній" (1)

22:40 "Зіркове життя.

Актори однієї ро�

ли � 2"

23:40 Х/ф "Золоте те�

ля" (1)

06:35 Т/с "Ластівчине

гніздо"

09:00 М/с "Роги і Ко�

пита. Повернен�

ня"

09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:00 Файна Юкрайна

10:55 Уральські пель�

мені

12:20 Люди ХЕ

13:25 Нереальна істо�

рія

14:30 Т/с "Татусеві

дочки"

17:20 Х/ф "Діти шпигу�

нів 2. Острів за�

гублених ба�

жань"

19:40 Х/ф "Руйнівник"

22:00 Х/ф "У зоні

смертельної не�

безпеки" (2)

00:05 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана Андер�

сена" (1)

10:00 М/ф

11:10 М/ф "Велика по�

дорож Пуха" (1)

12:25 Х/ф "Інший Я" (1)

14:00 "Подаруй собі

життя"

15:00 Х/ф "Турецький

гамбіт"

17:15 "Розсміши комі�

ка"

19:00 "КВК�2012"

21:10 Т/с "Надприрод�

не" (2)

23:30 Х/ф "Просто

друзі" (1)

06:35 "Легенди бан�

дитського Києва"

07:00 Х/ф "Велика

пригода Зор�

ро" (1)

08:30 Т/с "Прямуючи

на південь" (1)

10:20 "Залізний Оскар"

10:50 "Випадковий сві�

док"

11:30 "Речовий доказ".

Морський диявол

12:00 "Головний сві�

док"

12:50 Т/с "Дніпров�

ський рубіж" (1)

15:20 Т/с "Чокнута"

19:00 Т/с "Павутин�

ня � 5"

22:35 "Свідок"

23:00 "Головний сві�

док"

23:50 Х/ф "Чистиль�

ник" (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 "Мамо, я

кілера люб�

лю" (1)

13:10 Х/ф "Припустимі

жертви" (1)

15:00 Т/с "Слід" (1)

16:20 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)

19:00 Події

19:20 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)

21:15 Т/с "Мент у зако�

ні � 6" (1)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:35, 08:55 По�

года

06:10 Клуб гумору

07:10 Сільський час

07:40 Ток�шоу "Дружи�

на"

09:00 Погода

09:05 Х/ф "Нові приго�

ди капітана Врун�

геля"

10:20 Крок до зірок

11:05 Маю честь зап�

росити

11:50 Хто в домі хазя�

їн?

12:10 Караоке для до�

рослих

12:55 Золотий гусак

13:25 Шеф�кухар краї�

ни

14:15 Ближче до наро�

ду

14:50 Новорічна ніч на

Першому

17:30 Погода

17:40 Діловий світ.

Тиждень

18:15 Криве дзеркало

20:50 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:30 Точка зору

21:50 Головний аргу�

мент

22:00 Фольк�musіc

22:55 Трійка, Кено,

Максима

23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки

23:30 Погода

23:35 Сміх з достав�

кою додому

00:10 Ток�шоу "Дружи�

на"

06:05 Х/ф "З неба на

Землю" (1)

07:50 М/ф (1)

08:10 "Ремонт +"

09:00 "Лото�забава"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Кулінарні курси

з Ю. Висоцькою.

Італія. Тоскана"

11:25 Х/ф "Золоте те�

ля" (1)

15:15 Х/ф "Самозван�

ка"

19:30 "ТСН�тиждень"

20:15 Х/ф "На гачку"

22:10 "Світське життя"

23:10 Х/ф "Платон" (2)

05:25 М/ф "Вінкс � 5"

06:30 Х/ф "Син Рембо"

08:10 Великий бокс.

Макс Бурсак vs

Жульєн Марі

09:30 "Школа лікаря

Комаровського"

10:05 Х/ф "Максим Пе�

репелиця" (1)

12:00 Х/ф "Пес Барбос

і незвичайний

крос. Самогон�

ники" (1)

12:25 Т/с "Якщо небо

мовчить" 

16:30 Концерт "Міжна�

родний фести�

валь гумору "Юр�

мала 2012"

18:15 Т/с "Лорд. Пес

поліцейський" 

20:00 "Подробиці тиж�

ня"

20:55 Т/с "Лорд. Пес

поліцейський" 

22:40 Х/ф "Термінатор

3. Повстання ма�

шин" (2)

00:40 "Подробиці тиж�

ня"

06:00 Єралаш

07:05 Т/с "Як я зустрів

вашу маму" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)

10:05 М/с "Ліло і Стіч"

(1)

10:40 М/ф "Друзі на�

завжди" (1)

12:15 Х/ф "Вуличні

танці" (1)

14:20 Х/ф "Вуличні

танці 2" (1)

16:10 Х/ф "Будинок ве�

ликої матусі" (1)

18:30 Даєш молодь!

19:35 Шури�мури

20:40 Т/с "Вісімдеся�

ті" (2)

22:30 Х/ф "Клуб щас�

тя" (2)

00:30 Comedy Wo�

man

06:15 Світанок

07:05 Квартирне пи�

тання

07:55 Анекдоти по�

українськи

08:15 Дача

09:10 Основний інс�

тинкт

09:35 Дивитися всім!

10:35 ОлімпіЛяпи

11:30 Козирне життя

12:00 Мульт� особистості

12:20 Кримінальний

облом

13:15 Х/ф "Ідеальне

убивство"

15:10 Х/ф "Тупий та ще

тупіший"

17:00 Х/ф "Брюс Все�

могутній"

18:45 Факти тижня з

О. Соколовою

19:30 Х/ф "Смертель�

на зброя�3" (2)

21:35 Х/ф "Смертель�

на зброя�4" (2)

23:45 Інший футбол

00:10 Х/ф "Смертель�

на зброя" (2)

05:45 "Наші улюблені

мультфільми" (1)

06:55 Х/ф "Висота" (1)

08:40 "Їмо вдома"

09:40 "Зіркове життя.

Окільцювати зір�

ку"

10:35 "Караоке на

Майдані"

11:35 Т/с "Самара" (1)

16:40 Х/ф "Жіноча інту�

їція" (1)

19:00 "Битва екстра�

сенсів"

19:55 Х/ф "Політ мете�

лика" (1)

23:40 Х/ф "Нерозумна

зірка" (1)

01:25 Х/ф "Дами зап�

рошують кавале�

рів"(1)

06:00 Т/с "Ластівчине

гніздо"

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте у лікаря

08:25 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"

09:00 М/с "Роги і Копита.

Повернення"

09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"

09:55 М/ф "Том і Джеррі:

Шерлок Холмс"

11:00 Т/с "Щасливі ра�

зом"

15:35 Х/ф "Діти шпигунів

2. Острів загубле�

них бажань"

17:35 Х/ф "Руйнівник"

20:00 Х/ф "Від колиски

до могили" (2)

22:00 Х/ф "Король вечі�

рок � 2" (2)

00:00 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

10:00 М/ф "Велика по�

дорож Пуха" (1)

11:15 Х/ф "Інший Я"

12:50 "Добрий вечір,

тварини"

13:45 Х/ф "Чарівна краї�

на" (1)

15:20 Х/ф "Давайте по�

танцюємо" (1)

17:10 "Вечір. Паша. Зорі"

18:10 "Розсміши коміка"

19:50 Х/ф "Голий пісто�

лет 33 1/3 � остан�

ня образа" (2)

21:10 Т/с "Надприродне"

(2)

23:30 Х/ф "Хороший хло�

пець" (2)

06:05 "Легенди бандит�

ського Києва"

06:55 Х/ф "Версія пол�

ковника Зорі�

на" (1)

08:25 Т/с "Чокнута"

11:30 "Легенди карного

розшуку". Одеса��

мама

12:00 "Агенти впливу"

13:00 "Православні святі"

15:10 Т/с "Вчора закінчи�

лася війна"

19:00 Т/с "Сліпий"

23:00 "Лохотрон"

23:30 Х/ф "Хто ви, пане

КА?" (3)

06:00 Срібний апельсин

07:00 Події

07:20 Х/ф "Король

Ральф" (1)

09:00 Ласкаво просимо

10:00 Таємниці зірок

11:00 Т/с "Мамо, я кілера

люблю" (1)

13:10 Т/с "Подруж�

жя" (1)

16:00 Т/с "Слід" (1)

17:10 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)

19:00 Події тижня

20:00 Т/с "П'ятниць�

кий" (1)

21:00 Т/с "Інтерни" (1)

23:00 Т/с "Контргра" (2)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1863 � Семюел Клеменс вперше підписався як
Марк Твен

НАРОДИЛИСЯ:

1812 � Євген Гребінка, український письменник

1845 � Пулюй Іван Павлович, український фізик і
електротехнік, організатор науки, громадський діяч

1901 � Підмогильний Валеріан Петрович, україн�
ський письменник, перекладач (загинув у сталін�
ських таборах)

У ЦЕЙ ДЕНЬ НАРОДИВСЯ:

1864 � Володимир Самійленко, український
письменник
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ЗАКОРДОННІ ПАСПОРТИ МОЖНА 
ОФОРМИТИ БЕЗ ЗАТРИМОК

Києво�Святошинський районний відділ  УДМС України в Київській області про�
вів усі необхідні підготовчі заходи, пов'язані з передачею від сектора громадянс�
тва, імміграції і реєстрації фізичних осіб Києво�Святошинського РВ ГУ МВС Украї�
ни в Київській області функцій з оформлення документів для виїзду за кордон. 

З 1 січня 2013 року Києво�Святошинський територіальний підрозділ здій�
снює прийом заяв громадян на оформлення та видачу паспортів громадянина
України для виїзду за кордон та проїзних документів дитини, а також здійснює
видачу паспортів за заявами, поданими громадянами до підрозділів МВС  до
1 січня 2013 року. 

Слід наголосити, що громадяни, які вже подали чи подаватимуть до моменту
початку оформлення біометричних документів заяви про оформлення та вида�
чу паспортів громадянина України для виїзду за кордон, отримають документи,
які також будуть чинними до закінчення терміну дії, що зазначена у паспорті. 

Жодних причин для затримок в оформленні паспортів громадянина  України
для виїзду за кордон зараз не існує. 

Начальник Києво�Святошинського відділу
Державної міграційної служби  Ігор Сіманько 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  ЖИТЕЛІВ БОЯРКИ 
ТОВ "Паперова" (м. Боярка, 40 років Жовтня, 36, територія ПАТ

"Арксі") складено пакет документів для розгляду в Державному уп�
равлінні охорони навколишнього природного середовища в Київ�
ській області на отримання дозволу на викиди забруднюючих речо�
вин в атмосферне повітря.

ТОВ "Паперова" спеціалізується на виробництві паперових кан�
целярських виробів.

Виробнича потужність підприємства становить 500 т на рік.
Рівень забруднення приземного шару атмосфери на межі сані�

тарно�захисної зони не перевищує нормативних значень гранично�
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допусти�
мим та безпечним для здоров'я людей.

Відгуки на інформацію просимо направляти до Боярської міської
ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13. Контактний те�
лефон 42�246.

22 лютого 2013 року о 12 годині  в приміщенні Боярської міської
ради, що знаходиться за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
13, відбудуться громадські слухання за ініціативи Сидоренко Зінаїди
Миколаївни щодо розміщення об'єкта � логістичного комплексу в
адміністративних межах Боярської міської ради Києво�
Святошинського району Київської області.

Та не "лісовики" були акторами в тих
спектаклях, а парафіяни Храму Винесен�
ня Чесних Древ Хреста Господнього
(настоятель � протоієрей Андрій Бонда�
рук). 

Відкривали театральний сезон � 2013,
звичайно ж, діти. Здійснивши просто на
очах глядачів подорож у просторі та часі,
юні актори дали можливість глядачам
побачити, як святкують Різдво в Англії,
Америці, Африці, Азії, Іспанії, Росії і, звіс�
но ж, в Україні. 

А ось дорослі порадували глядачів
виставою класичною � "Кайдашева
сім'я". Завдяки майстерній грі акторів�
аматорів глядачі близько двох годин за�
хоплено спостерігали за всіма життєви�
ми перипетіями того далеко не святого
сімейства, захоплено реагуючи на поба�
чене дружними оплесками. 

"А, власне, яке відношення має сюжет
твору Нечуя�Левицького до Різдва?" �
можете запитати ви. Найбезпосередні�
ше! Адже Різдво Христове вчить нас лю�
бові та милосердю й дарує їх нам як на�

дію на спасіння. Тобто, саме те, чого так
не вистачало Кайдашам… Відтак і життя
їхньої великої родини перетворилося на
справжнє пекло… яке вони самі собі
створили! Тож дивіться, люди добрі, та
міркуйте, на чужих помилках вчіться,
щоб душі своєї буденними грішками не
занапастити… 

Як здавна ведеться, по закінченню
доброї справи � подарунки до свята. По�
ки малеча тішиться солодощами, спілку�
юся з о. Андрієм.

� Традиційно ми влаштовуємо пасхаль�
ні вистави для наших маленьких
парафіян. Але поступово з того "Пасхаль�
ного кошика" цілий театр виріс � дорос�
лий і цілком професійний. Тому й виріши�
ли ми з нового року і наш театральний се�
зон раніше розпочати, і репертуар роз�
ширити. А з реквізитом місцеве населен�
ня допомогло. Хтось оті скрині�рушники�
глечики�прялки, які ще дідів�прадідів
пам'ятають, нам подарував, хтось � у
тимчасове користування (бо ж � родинна
реліквія!) видав. З усього кутка те начин�

ня зносили! А в результаті кожна річ спра�
цювала й допомогла акторам показати, а
глядачам побачити… не тільки класичний
твір, а й предмети побуту того часу. 

Усіх глядачів та творців свята привітав
секретар Києво�Святошинського благо�
чиння о. Василій. А ще того дня орденом
Святої Преподобної Анастасії Київської
була нагороджена художній керівник
церковного театру Світлана Березіна.
Грамоти Предстоятеля Церкви отрима�
ли викладач недільної школи й активний
учасник спектаклю Ольга Тимощук та ре�
гент церковного хору Олена Манжелій. 

Втім, звучали того дня щирі слова по�
дяки й на адресу директора інституту
підвищення кваліфікації працівників лісо�
вого господарства Сергія Ірклієнка, який
надав для проведення спектаклю чудову
залу, і на адресу всіх тих, хто не залишив�
ся осторонь організації цього свята та
розділив разом із його організаторами
Різдвяну радість. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора

У святково вбраній світ�
лиці стоїть піч, образи з
рушниками, на столі по
кутках розкладені голівки
часнику, а на покуті � ді�
дух… Малеча у яскравих
костюмах, затамувавши
подих, дізнається сокро�
венні таємниці нашого
народу: як потрібно зус�
трічати Новий рік, як
святкувати Різдво.

Причому єднає і вірою, і
духовністю й… мистецтвом!
Доказом такого єднання є свя�
то, що відбулося днями  у гос�
тинній залі Українського цен�
тру підготовки, перепідготов�
ки та підвищення кваліфікації
кадрів лісового господарства
"Укрцентркадриліс".

"Морозе, Мо�
розе! Ходи до нас
кутю їсти!" � Про�
мовляє прадавню
формулу�замовлян�
ня на добрий врожай
пан Господар. � Та не
морозь нам жито,
пшеницю та всяку
пашницю, ні оратаїв
старих, ні погоничів
малих…”

� � 	 7 � �
проведення особистого прийому громадян керівництвом Київської облдержадміністрації (м. Київ, пл. Лесі Українки, 1)

Лукашкова Марія Петрівна народилася 19
листопада 1923 р. в місті Бєжецьк, Калінінської
області. Під час Великої Вітчизняної війни пра=
цювала майстром з приладів у авіаційній май=
стерні в/ч 06818, після війни у в/ч 13801 = це
123 авіаційний ремонтний завод. За бойові
заслуги нагороджена орденом Вітчизняної вій=
ни ІІ ст., "За перемогу над Німеччиною", за тру=
дові досягнення нагороджена ювілейною ме=
даллю "За доблесний труд". Ветеран праці.

...Була студентка Машенька, яка, закінчивши
другий курс не зовсім жіночого Ленінградського
авіаційного технікуму, їхала на вокзал по квиток
до Бєжецька, де проживали її батьки. Попереду
літні канікули. Ленінград жив своїм розміреним
життям, недільний ранок наповнювався щебе�
танням пташок, коли повідомили, що почалася
війна. Паніка заполонила місто і дівчині довелося
повернутися в гуртожиток. Потім жителів Ленін�
града, серед яких були, звісно, і студенти, від�
правили на оборонні роботи. Згодом Марії вда�
лося виїхати до батьків. Відстань у 500 км проїха�
ли за дві доби � залізницю бомбардувала німець�
ка авіація і дівчина вже не знала, чи добереться
жива додому.

Короткий відпочинок вдома, і знову мобілізація
на оборонні роботи під Москву � копати протитан�
кові рови. Просто неба у казанах варилася каша,
спали в сараях на соломі, і крізь діри у даху то ка�
пав дощ, то заглядали зорі. Та дівчатам було не до
романтики. Плакали від утоми � сотні тонн землі
перекидано лопатами, і від безсилля щось зміни�
ти. Кожного дня бачили, як обривається життя
друзів і самі не знали, чи побачать завтра білий
світ. Фашисти, рвучись до Москви, все нахабніли,
знущалися: на бриючому польоті з кулемета
розстрілювали людей, а згодом скидали листівки
"Дамочки не ройте ямочки, наши танки не пойдут
в ваши ямки". Дівчата шматували їх, проклинаючи
гітлерівців. Так прожили місяців півтора і ось все
ближче чутно німецькі канонади. Одного осінньо�
го ранку жінка, яка керувала загоном дівчат, пове�
ла своїх підопічних у далеку дорогу � 250 км до Бє�
жецька. Здавалося, що осіння сльота добиралася
кісток, ще й голод мучив. Добре, як траплялося по
дорозі село � селяни давали прихисток, а як ні � у
полі видлубували якусь картоплину, бурячок і пек�
ли на вогнищі. Сірники берегли, як найдорожчий
скарб…

Коли точилися запеклі бої за Калінін, керівниц�
тво Бєжецького району мобілізувало молодь для
супроводження худоби в тил. Дорога на 7�8 кіло�
метрів вщерть була заповнена коровами. Кожен
відповідав за 60 голів, а щоб не було плутанини,
погоничі мітили тварин фарбою: на вухах, голові,
спині. Марії дісталися корови з зеленими рогами.
Тисячі копит піднімали густі хмари пилу, який на�
бивався в ніс, рот, очі. Худоба не слухалася � коро�
ва не людина, більше 30 км за день не пройде. А на
Калінін їдуть машини, йдуть солдати… І тут почув�
ся рокіт, що наростав і аж притискав до землі � лі�
таки з чорними хрестами сіяли смерть. Люди ки�
нулися врозтіч. Більше пощастило тим, хто йшов
обабіч дороги, що межувала з лісом. Маша теж, як
інші дівчата, погнала своїх корів у сосни. Розриви
бомб піднімали чорні кущі землі з рештками худо�
би, ревіння якої доповнював жах від побаченого.

Після нальоту погоничі віддали пошкоджених
корів військовим на м'ясо і отримали довідки, бо
за кожну голову звітували. Потім вирішили йти но�
чами, а день перечікувати в лісі. Насилу дісталися
містечка Мишкіно. Незабаром надійшла телегра�
ма з наказом повертатися назад.

ОПТИМІСТКА З ВИСОТОМІРОМ
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Марія Петрівна чистила картоп�
лину за картоплиною, смачно пахла
підсмажена золотава цибулька з
м'ясом � це значить сьогодні вихідний і
приїде хтось із дітей. А їх немало: два
сини, дочка, онука, четверо внуків,
двоє правнуків і чим більше завітає,
тим краще � вона всім рада. Ще з ди�
тинства звикла до гамору великої сім'ї,
адже була з багатодітної родини, мала
восьмеро братів і сестер. У свої 89 років
худенька, низенька Марія Петрівна по�
ралася біля плити, як завзята господи�
ня. Отак все життя в турботах за сім'ю,
добре, що є сили себе обходити і діти
допоможуть, та й телефон�друзяка не
мовчить, щодня хтось подзвонить. Як
прийдеться до слова � поллються спо�
гади: а було колись…

10 стор.

10 стор.

№
з/п

Дні тижня
Прізвище, ініціали

керівника, 
який веде прийом

Посада керівника, який веде прийом
Години 

прийому

1 2 3 4 5

1. перший, третій понеділок щомісяця Подашевська Т.Л. заступник голови облдержадміністрації 14.00�17.00

2. перший, третій вівторок щомісяця Заєць О.В. перший заступник голови облдержадміністрації 10.00�13.00

3. перша, третя середа щомісяця Присяжнюк А.Й. голова облдержадміністрації 10.00�13.00

4. третя, четверта  середа щомісяця Максименко В.М. заступник голови облдержадміністрації 14.00�17.00

5. перший, третій четвер щомісяця Головін Є.А. заступник голови облдержадміністрації 10.00�13.00

6. перша, третя п'ятниця щомісяця Спаський А.С. заступник голови � керівник апарату адміністрації 10.00�13.00

7. субота за окремим графіком 09.00�13.00

Жінки, яким присвоєно звання "Мати=героїня", інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістич=
ної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.



Вітаючи майстра з презентацією його

нових робіт, міський голова Боярки Тарас

Добрівський зазначив:

� Сьогодні Юрій Іванович відкриває сво�

єю виставкою мистецький сезон 2013 ро�

ку. Відтак хочу побажати всім, щоб цей рік

був наповнений великою кількістю різно�

манітних творчих заходів. А Вам,

Юрію Івановичу, я хочу побажати,

щоб Ви своєю творчістю прослав�

ляли наше рідне місто. А Ваші

прекрасні картини надихають нас

впевненістю в тому, що треба жи�

ти і працювати, любити життя… 

Творчість як спосіб життя

Ця виставка дійсно зібрала над�

звичайно багато шанувальників

¡ÓˇÍ‡
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А тут і пісні � колядки та щедрівки, й ве�

селі ігри�розваги, віршики й таночки. Та

ще й найдорожчі у світі глядачі � татусі й

матусі. Саме таким був завершальний за�

хід з нагоди святкування різдвяно�ново�

річних свят, який нещодавно відбувся у

ДНЗ ЦРД "Джерельце".

Вихованці старшої групи №7 під керів�

ництвом Любові Суєтової та Ганни Раєв�

ської до свята підготувалися добре. Та ще

й зусилля музичного керівника Любові

Настоящої � і дивовижний світ сакральної

мудрості нашого народу відкрився перед

малечею.

Таке свято важко підготувати без допо�

моги інших людей. Тому підключилися і

вихователі, і батьки. Господаря зіграв Ва�

силь Коваленко, господиню � Любов Сує�

това, Козу � Антоніна Галицька, Знахарку �

Юлія Радзієвська. Звісно, постаралися й

діти. Приміром, Меланку зіграв Ваня Хо�

лод.

Ох і насміялися досхочу і малі, і дорослі

учасники свята, коли спостерігали за тим,

як хазяйнує Меланка: замітає хату від по�

рогу до середини кімнати, дивилися, як

витанцьовує Коза. А потім усі разом на�

магалися її вилікувати.

І лунали звуки прадавніх пісень, якими

наші предки зустрічали Коляду, і відкри�

валися джерела рідної національної куль�

тури для спраглих юних душ.
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Марію, у складі дівочого заго�
ну, направляють на лісозаготів�
лю в селище Максатиха. Снігу
по коліна, сокира важка, дво�
ручна пилка звивалася у дівчат
гадюкою… Та згодом і ця наука
піддалася. Потім, запрягаючись
по двоє, тягли на залізничну
станцію великі навантажені дро�
вами санки. Повернулись до Бє�
жецька. На Машу знову чекала
важка, виснажлива робота �
розчищення міста від завалів
після бомбардувань. Навесні
1942 року, закінчивши трьохмі�
сячні курси сандружинниць, во�
на супроводжувала ешелони з
пораненими. Але коли довелося
працювати в госпіталі, де лило�
ся море крові, Марія непри�
томніла. Тож влітку 1942 року,
коли до Бєжецька повертаються
авіаційні майстерні, дівчина
потрапляє в свою стихію � пра�
цює там майстром з приладів.

Коли в 1944 р. звільнили Ста�
ру Русу, майстерні перевели ту�
ди. Місто було не лише повніс�
тю зруйноване, а й заміноване.
Розчищали завали, аеродром,
ангари, відбудовували майстер�
ні. У цій розрусі збереглися ні�
мецькі землянки. Гітлерівці ду�
мали, що стали господарями на
нашій землі, тому будували
добротно: генератори давали
світло, стеля й підлога були "за�
шиті" дошками. В одній з таких
землянок жила і Марія з дівча�
тами. Як тільки місто розмінува�
ли � звідки й взявся народ. Бу�
дували хавіри, різні схованки.
Але ще довго у місті й на околи�
цях, у лісі лунали вибухи, гинули
люди. Фашисти, відступаючи,
порозкидали листівки: "Будете
нас згадувати багато років". І
дійсно, відлуння війни розтягну�

лося на десятки літ і дається
взнаки й донині.

Незабаром збудували май�
стерні й почали відновлювати
літаки. Маша вже освоїла варіо�
метр, вказівник швидкості, ви�
сотомір, тахіметр та інші прила�
ди. Була сформована бригада:
електрик, радист, приладист,
яку направляли на Північно�За�
хідний фронт для ремонту літа�
ків, що здійснювали вимушену
посадку. В такій бригаді була й
Марія. У люту зиму 1944 р. на
морозі й на вітрі руки відмовля�
ли, щоки й пальці розтирали
снігом і оманливий вогонь обпі�
кав тіло. А треба замінити або
відремонтувати прилад, знову
встановити на панель, поморо�
читися з компасом: трубочкою
або лійкою заповнити його
спиртом. І від того, як вона це
зробить, залежало життя піло�
та. Радист звітував про вико�
нання завдання, отримував но�
ве і бригада вирушала в дорогу.
Марійка, примостившись у ку�

точку машини, ховала руки у ру�
кави і намагалася зігрітися.
Спросоння шептала: "Хлопці,
коли я помру, покладіть в труну
висотомір".

Гумористку, завзяту в роботі,
Машу всі в майстерні любили і з
повагою спостерігали, як у неї
наповнювалися радістю очі, ко�
ли отримувала листа від свого
сердечного друга. Вони з Іллею
познайомилися на аеродромі,
де разом проходили службу,
тільки він був в інженерно�тех�
нічному складі. Але згодом його
перевели в іншу військову час�
тину, з якою дійшов до Берліна і
розписався на стінах Рейхстагу.

Літом 1945 р. Марія поїхала
до Ленінграда, щоб закінчити
навчання в технікумі. Викладачі
побачили, що вона вже повно�
цінний фахівець, запропонува�
ли посаду лаборанта. В її розпо�
рядженні був учбовий літак і дів�
чина уміло розбирала та збира�
ла прилади.

Незабаром Маша з Іллею од�

ружилися і поїхали до місця йо�
го служби, під Дрезден. Потім
знову робота на ремонтно�авіа�
ційному заводі в Старій Русі.
Двох синочків подарувала доля
Лукашковим, але старший �
Петрусь � весь час хворів і лікарі
порадили змінити клімат. Коле�
ги якраз кликали Іллю до Києва.
Він отримав у Боярці ділянку під
забудову, і почав зростати бу�
диночок. В 1964 р. сім'я, яка по�
повнилася ще й донечкою, пе�
реїхала в мальовниче містечко.

Марію Петрівну радо зустріли
у Києві, на 410�му заводі цивіль�
ної авіації. Там, у цеху № 8, вона
працювала механіком�прила�
дистом до 65 років. У неї було
багато учнів, зокрема проходи�
ли практику в'єтнамці, кубинці.
Стосунки у колективі були друж�
ні, майже родинні. А якщо вини�
кали якісь проблеми, то бігли до
неї, як до найдосвідченішого
спеціаліста. Якось підходять
хлопці, які встановлювали при�
лади на літак: "Маріє Петрівно,
висотомір впав, що робити?".
"Давайте, несіть я перевірю, як�
що треба відремонтую", � каже
Марія Петрівна. Похвалить, ще
й розцілує: "Молодці, хлопці,
тільки так і треба працювати".
Вона відповідала за якість, мала
особисте тавро, після неї ніхто
прилади не перевіряв � відразу
ставили на літак. 

Майстер цеху Касяненко
якось написав про неї статтю до
цехової стінгазети: "Бабушка
русской авиации". Сорок шість
років життя Марія Петрівна від�
дала авіації. Її завжди запрошу�
ють на зустрічі з ветеранами за�
воду, їй телефонують учні і дру�
зі, та з роками їх все менше, а
дзвінки і листи стають все бажа�
нішими.

…Марія Петрівна чистила яб�
лука для компоту, як почула гу�
пання на ганку. Глянула у вікно �
хто ж приїхав перший: дочка чи
онук? Дочка. І війнуло з минуло�
го пахощами. Згадалося, як
оцей будиночок тільки будували
і Маша з синами приїхала до Іллі
в Боярку. Прийшов час народ�
жувати дочку, а вони були в до�
розі на Стару Русу � поки що їх�
ній дім був там. Провідник поїз�
да весь час підходив і питав:
"Ну, як? Шукати лікаря?" і чув:
"Нічого, їдемо далі", а потім ще
три години хитавиці в робочому
поїзді і вже в лікарні Маша зас�
покоїлася: "Слава Богу, я ціла".
Ілля прийшов її провідати, а лі�
карі кажуть: "У вас дочка". Яка
радість! Перша думка � квіти!
Але в ті далекі часи, та й холод
вже скував землю, де їх взяти?
Десь добув букет, та айстри не
пахли. Що ж це за квіти? Тоді він
купує духи "Красная Москва",
на той час найкращі, й обливає
букет. Пацієнти і весь медпер�
сонал дивувалися, що за запах,
стійкий, насичений і сміялися:
"Таких "екземплярів" ще не бу�
вало". Сорок вісім років Ілля
Фомич був опорою і надійним
тилом для Марії Петрівни. Ра�
зом з нею працював на заводі
акумуляторником і звільнився,
коли виповнилося 70 років.

…Дочка Лєна замітає сніг з
порогу. Аромат молодості залі�
тає в хату. Сніжинки все пада�
ють і для Марії Петрівни вони
летять, як хвилини, дні, роки.
Хвилі далекої молодості пульсу�
ють в пам'яті і б'ються об берег
життя, а на поличці в серванті
біля чашечок лежить висотомір і
шепоче: "Не забувай…". 

Ганна Відеречко
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12 січня, в Боярському крає�
знавчому музеї, відбулося відкрит�
тя персональної виставки художни�
ка Юрія  Горбачова. Експозиція від�
крила  мистецький боярський рік…



9 стор.

Трохи біографії

Юрій Іванович Горбачов народився у

1963 р. у Києві  в сім'ї  художників. Дід �

художник�живописець Матіас Гербачек �

був репресований  в 1934 році як пред�

ставник угорського народу. Батько � Гор�

бачов Іван Матвійович � художник�деко�

ратор, 40 років працював на кіностудії

ім. О. Довженка, був учасником багатьох

художніх виставок в жанрі пейзажу, а

відтак любов до малювання передав і

синові. 

Юрій малював з дитинства захоплено,

з великим задоволенням. А тому й професію обрав творчу.

Після закінчення Київського  інженерно�будівельного інститу�

ту близько 10 років працював  архітектором  в проектних  інс�

титутах міста Києва… І не припиняв малювати! А з початку 

90�х років  повністю віддався мистецтву.

І тут відкрилася ще одна риса Юрія Горбачова: надзвичайна

працездатність. Кілька робіт в день � це правило, рекорд � як

стверджує сам автор � 50 робіт в день! При цьому вражає і

справляє незабутнє враження на глядачів своєрідний колорит,

композиційна цілісність його робіт, м'які штрихи, легкі прозорі

мазки, які немовби дихають сві�

жістю і простором... 

Роботи Юрія Горбачова ко�

ристуються великим попитом,

втішають любителів акварелі у

багатьох країнах світу � в Аме�

риці, Німеччині, Ізраїлі,

Великобританії, Італії, Китаї,

Росії.  Художник мріє побачити

весь світ, як власними очима,

так і очима своїх робіт. 

Акварелі художника неодно�

разово експонувалися в бага�

тьох містах України: в музеї Ай�

вазовського  (Феодосія ), в му�

зеї Олександра Гріна в Феодосії (5 виставок), в музеї Вереща�

гіна (м. Миколаїв), Хмельницькому обласному художньому

музеї. Крім того, виставки художника відбулися в  Німеччині,

Нью�Йорку (США) і навіть… на Гавайських  островах! А ще

Юрій Горбачов є членом Феодосійської спілки художників,

членом товариства художників етнічних німців в Україні та ба�

гатьох інших товариств художників. 

На виставці експонувалися роботи художника, на яких легко

впізнати боярські куточки, київські мотиви, познайомитися з

краєвидами Феодосії � творчої батьківщини художника. 
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		Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30  
"Феї: Таїна зимового лісу"

(мультфільм)

15�10
"Тед Джонс і Загублене місто"

(мультфільм)

17�00  
"Пухнасті проти Зубастих"

(мультфільм)

18�40  
"Нова Людина�павук" 

(фантастика)

21�10  "Піраньї" (жахи)

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

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

28 січня = вихідний день

Час Назва

13�30
"Льодовиковий період � 4:
Континентальний дрейф"

(мультфільм)

15�00   
"Монстри на канікулах"

(мультфільм)

16�30  
"Цирк дю Солей: 

Великі Мандри"(мюзікл)

17�20  
"Подорож�2: Таємничий

острів"(фентезі)

19�10
"Оселя зла: Відплата" 

(фантастика, жахи)

21�00 "Блокбастер"  (комедія)

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

Час приготування: 50 хв Порцій: 3=4

Інгредієнти:
Філе риби (форель) � 600 г
Картопля (середня) � 3 шт.
Яйце куряче � 1 шт.
Лимон � 1/2 шт.
Борошно � 2 ст. л.

Спосіб приготування:
1. Філе риби нарізати порційними шматочками, посолити,

додати спеції та полити соком лимона.
2. Картоплю помити, почистити й натерти на крупній терці.

Додати яйце та борошно, ретельно перемішати. Рибу запані�
рувати в картопляному клярі (старанно притискаючи).

3. Обсмажити з двох сторін на розігрітій пательні з оливко�
вою олією. Зменшити вогонь, накрити кришкою и довести до
готовності (близько 30 хв).

4. Подавати з овочами.
Смачного!

����� 7��� � �	���������� �����

номераРецепт 

Зрештою, не так багато часу
ми дозволяємо собі витратити
саме на себе коханих.

Як виявилося, у салоні "Буд�
даСпа" сповідують філософію
здоров'я та краси. Тут клієнтам
пропонують кілька видів масажу,
приміром, за допомогою бамбу�
кових паличок чи трав'яних мі�

шечків. І навіть
такий екзотич�
ний � як масаж
співаючими ча�
шами.

Н а й п е р ш а
процедура, за
яку ваш орга�
нізм буде вам
надзвичайно

вдячний, � це спа�ритуал для ті�
ла. Після легкого прогрівання в
інфрачервоній сауні на все тіло
вам нанесуть ароматичну су�
міш для пілінгу з дробленої аб�
рикосової кісточки, меду, мумі�
йо та ароматичних олій. До ре�
чі, тут пропонують й інші суміші
для обгортання, наприклад,
шоколад. Після півгодинного
обгортання та теплого душу на
вас чекає масаж усього тіла.
Втома та напруження м'язів
після процедури щезає, ніби
тінь у полудень. Чашка цілющо�
го трав'яного чаю на завершен�
ня � і ви готові знову долати
труднощі буднів.

У величезному акваріумі, що
стоїть у вітальні, плавають…
спеціалісти з найделікатнішого
пілінгу � рибки Гарра Руфу. За�
нурюєш у чисту і прохолодну
воду руки чи ступні ніг і невтом�
ні косметологи легкими дотика�
ми до шкіри очищають її від ста�
рого епітелію. Маленькі рибки
кружляють поміж пальцями, їхні
рухливі тільця красиві та граці�
озні. Та виявляється, що такий
контакт з живою природою ще й
надзвичайно цілющий для лю�
дини. Внаслідок такої процеду�
ри шкіра стає гладенькою та
чистою, як у немовляти.

Звісно, як і в будь�якому са�
лоні, тут можна отримати пос�
луги косметолога, перукаря,
зробити еко�ламінування во�
лосся, манікюр, педикюр. Усьо�
го й не перерахуєш. Тож не ба�
ріться. Подаруйте собі малень�
ке свято серед сірих зимових
буднів, завітайте до храму кра�
си та здоров'я. "БуддаСпа" вам
у цьому допоможе.

Відкриття

творчості Юрія Івановича. Та най�

дорожчими гостями на ній були,

звісно ж, рідні пана Юрія. Зокре�

ма � дружина Юрія Івановича На�

талка та його діти. А їх у "іменин�

ника" аж п'ятеро: Олександр,

Світлана, Ігор, Марія та маленька

Аліса. 

Що ж до самих картин Юрія

Горбачова, які експонуються за�

раз у Боярському краєзнавчому,

то їх треба бачити власними очи�

ма і відчувати. Відтак скажемо

лише одне: як відзначають поб�

ратими Юрія Горбачова по мис�

тецькому цеху, його творча ма�

нера від минулої

виставки зазнала

певних змін.

Яких? Приходьте

на виставку і по�

бачте все самі.

Замість 

післямови

Як правило,

найкраще людину

характеризують її

справи. Тому на

завершення � ці�

кавий факт, який

так красномовно

характеризує Юрія Івановича і як

митця, і як людину. 30 січня 2000

року, в день відкриття своєї вис�

тавки в  Боярському краєзнавчо�

му музеї, художник зранку напи�

сав чудовий пейзаж, який був

виставлений з підписом "Приз".

Просто на виставці ця робота бу�

ла подарована юному художни�

ку, вихованцю Навчально�оздо�

ровчого комплексу Київського

військового ліцею ім. І. Богуна

Дмитру Найді…

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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ра, наповнене здоров'ям
та силою тіло � саме та�
кими були мої відчуття
після відвідин салону
"БуддаСпа", нещодавно
відкритого у Вишневому.
Таємнича атмосфера
Сходу, м'який півморок,
усмішка на обличчі Буд�
ди, запахи ароматичних
олій � це перші враження
кожного відвідувача са�
лону. А далі додаються
теплий прийом адмініс�
тратора, усмішки праців�
ників салону. І звичний
стрімкий плин часу для
тебе змінюється. Півто�
ри�дві години, проведені
у салоні, організм сприй�
має як блаженний повно�

цінний відпочинок.
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А власне які вони сучасні традиції святкування Дня студента?
Про них нам розповіли студенти Боярського коледжу екології і
природних ресурсів.

Юрій, 2 курс:
� На День студента я зазвичай збираюся з улюбленими

одногрупниками, аби гучно відзначити це свято.

Людмила, 2 курс:
� Це знакове для мене свято. Завжди приємно відзначати День

студента, наше "фахове" свято. Хоча зізнаюся, особливих традицій
святкування Дня студента у мене немає. Просто вітаємо один одного
й радіємо, що нам присвятили цей день. Адже таке тільки двічі на рік
трапляється. Як правило, з групою ходимо на концерт, який
присвячений цьому дню. 

Тарас, 3 курс: 
� День студента, як правило, я святкую вдома з книгою чи

чашечкою чаю.

Оксана, 1 курс: 
� Оскільки я студентка з менш ніж річним стажем, то особливих

традицій святкування цього свята поки не вигадала. Та сподіваюся,
що проведу його з користю для здоров`я, наприклад, на міській
ковзанці.

Підготувала Анна Стаднік



4 стор.



Наприкінці січня морози не відступати�

муть. Нічна температура може опускатися

навіть до �20 °С, денна не опускатиметься

нижче �10 °С. Сильних опадів не очікується.

Початок лютого обіцяє бути теплішим. Хоча

нічна температура буде нижчою нуля, вдень

можна очікувати її підвищення до +3 °С.

Можливі незначні дощі.

Хоча в основному погода буде хмарною,

синоптики обіцяють нам і кілька сонячних

днів.

¡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,

ХОЛОДИЛЬНИКІВ.

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

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

095�401�16�81
velad@ukr.net

На постійну роботу до КП "БГВУЖКГ" потрібні:

Погода

“Тріщи, не тріщи, а вже Водохреща”, � говорять в
народі про цю пору року. Адже світловий день
поступово збільшується. Сонечко все більше
набирає сили � і у нас поліпшується настрій. А те, що
сніги лежать довкола � це ж добре. Ще можна на
ковзанах та лижах покататися, сніговиків поліпити,
по зимовому лісові погуляти. А де такі шишки
ростуть, там � якщо не ведмежат, то руденьких
білочок точно можна побачити. 

"���������8 ������"
��   ����������,,   ��   ������������		    

Потрібен 
продавець-консультант

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

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 2000. Графік роботи � 5/2. 

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

                            
















ОВЕН
Представники знака будуть прагнути допомогти

практично всім оточуючим. Ви не будете відмовляти
в допомозі тим, хто звернеться до вас із проханням,
більш того � ви самі будете пропонувати свої послуги
людям. Це, звичайно, похвально. Але, в результаті,
ви можете опинитися в залежності від своєї
необхідності допомогти будь�кому. Одне з головних
життєвих завдань у цей час � навчитися не бути дуже
нав'язливими, знати міру в допомозі іншим.

ТІЛЕЦЬ
Ваша наполегливість і цілеспрямованість,

ймовірно, в цей час "вразять" супротивника. І
вашому опонентові не залишиться більше нічого, як
поступитися вам. Але рано радіти перемозі і
остаточно розслаблятися. Виграно бій, але не війну.
Так цілком імовірно, що супротивник незабаром
захоче змінити ситуацію на свою користь.

БЛИЗНЮКИ
Дуже вдалий час для представників цього знака

зодіаку. Ви зможете перевершити самих себе. Дуже
підходящий час, щоб доробити справи, завершення
яких ви все відкладали до кращих часів. Зараз саме
час зайнятися ними. Ви впораєтеся із завданнями
набагато швидше, ніж самі очікували, і це виявиться
не так складно, як спочатку здавалося.

РАК
Цей період дасть Ракам багато перспектив на

майбутнє. Але не потрібно чекати занадто швидких
життєвих змін. Не все буде райдужно і безхмарно.
Представникам цього знака потрібно буде чимало
попрацювати і докласти певних зусиль. Зірки
обіцяють, що такий підхід у майбутньому виправдає
себе.

ЛЕВ
Можливо, в цей час Левам буде трохи важко

зосередитися, що, в принципі, не властиво
представникам цього знака зодіаку. Можливо вам
буде складно підтримувати розмову з колегами та
друзями, або ви не дуже швидко будете розуміти
суть справи в професійній сфері.

ДІВА
Життя багатьох представників цього знака

зодіаку буде практично розкладено по поличках у
всіх сферах. Ви часто скептично ставитеся до порад
людей, особливо не дуже близьких. Але зірки радять
вам не бути такими категоричними. Цілком імовірно,
що саме погляд з боку допоможе прийняти
правильне рішення в сумнівній ситуації.

ТЕРЕЗИ
Терезам в цей час зірки рекомендують

спробувати зрозуміти, чого вони очікують від подій,
які відбуваються в їхньому житті, розібратися в собі.
Найголовніше, щоб ви визначилися зі своєю
позицією і перспективами в майбутньому, і не
відступали від реалізації своїх цілей. Оскільки,
можливо, саме нерозуміння того, чого ви хочете
досягнути, і "гальмує" вашу діяльність.

СКОРПІОН
У цей час представники знака, ймовірно, будуть

легко погоджуватися на компроміс і навіть на
вчинки, які, в принципі, не є нормою для багатьох
Скорпіонів. Можливо, зараз ви не будете йти тільки
вперед, а почнете обирати більш хитромудрі шляхи.
Це може вплинути на ваше майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям в цей час найкраще триматися

осторонь від проблем, не вплутуючись в різні
конфлікти. Спробуйте просто проаналізувати: чому
виникла та чи інша ситуація, чи ви були праві, і
зробіть висновки на майбутнє.

КОЗЕРІГ
Представники цього знака зодіаку дізнаються в

цей час багато нового. Деякі з Козерогів у зв'язку з
цим просто розширять свій світогляд. У інших від
цього можуть відбутися великі зміни в житті. Зірки не
рекомендують Козерогам в цей час розділяти свої
справи на важливі і другорядні, вирішення, яких
можна відкласти на потім. 

ВОДОЛІЙ
Водолії в лютому 2013 можуть опинитися в

незвичайній для себе ситуації. Але зірки не
рекомендують Вам докладати великі зусилля, щоб
все змінити. Краще залиште все так, як є, і
спробувати сильно не перейматися дрібними
проблемами. Всі негаразди тимчасові і незабаром
усе владнається саме собою. Просто треба трохи
почекати.

РИБИ
Цей період буде вельми вдалим для Риб.

Успіх супроводжуватиме представників цього
знака зодіаку практично в будь�якій справі, за
яку вони візьмуться. Зірки не рекомендують
Рибам знімати з себе відповідальність і
перекладати її на інших людей, навіть на
близьких. Не варто думати, що хтось
розбирається в чомусь краще, ніж ви. У цей час
ви самі приймете найбільш вірне рішення і
швидше вирішите проблему.


ГОРОСКОП

27 січня  8 лютого

Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію
приватного підприємства "ЗОШ І�ІІІ ступеня Виног�
радник" (серія ЗНЗ № 001718 від 27.03.2012), ви�
дане Головним Управлінням освіти в Київській об�
ласті, наказ № 99, вважати недійсним.  

* * *
Втрачене приписне посвідчення, видане на ім'я

Букша Максима Анатолійовича Ємільчинським ра�
йонним військовим комісаріатом у 2010 році, вва�
жати недійсним.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА, ЯКІ
КОРИСТУЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ

ТРАНСПОРТОМ!
З 10 січня 2013 року по 10 лютого

2013 року проводиться місячник з
підвищення доходності від переве�
зення пасажирів в приміському спо�
лученні. Протягом цього часу в елек�
тропоїздах будуть проводитись рей�
ди з виявлення безквиткових паса�
жирів. Для уникнення непорозумінь
просимо купувати квитки в касах
станції.

Адміністрація станції Боярка



ФАБРИКА  ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА “ЭРГОПАК”
ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАКАНСИЯХ

Требования: проживание в Боярке, Тарасовке, с. Новое

•ГРУЗЧИКА
3000 грн

2  смены (первая неделя = І смена, вторая неделя = ІІ смена) І смена: 8.00 = 17.00, ІІ смена: 16.00 = 01.00

•ВОДИТЕЛЬ  АВТОПОГРУЗЧИКА
2700 �3200 грн

Требования: ОР  от 1 года, наличие удостоверения водителя автопогрузчика обязательно
Адрес: Боярка, ул. 40�летия  Октября, 36 (бывший завод “Искра”)

Тел. (04598) 46�882, e�mail: hr@ergopack.ua
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•робітники 
з благоустрою;

•слюсар для ремонту
автомобілів;
•електромонтери 

4, 5 розрядів;

•електрогазозварника 
4, 5 розрядів;

•електромонтера 4, 5 розрядів;
•машиніста н/у 4 роз. КНС.

Тел.: 46�966, 41�753

КП "Боярка�Водоканал" 
запрошує на постійну роботу:•водій категорії С;

•слюсарі�
сантехніки;

•тесляр;
•маляр;
•покрівельники.

Тел.: 4�11�70

Друга не можна купити, та його можна знай�
ти, одночасно подарувавши йому домашній за�
тишок. Чотирилапі — найвірніші друзі з усіх, що
коли�небудь могли бути у вашому житті.

Вони найбільше потребують вашої підтримки.
У кожного з них своя історія. Кожен із них потра�
пив до засновників організації «В добрі руки»
своїм шляхом. Та кожному з них холодно у від�
критому вольєрі недобудованого вишнівського
центру, де тимчасово проживають уже більше
десяти гарненьких цуценят і кошенят. І вони щи�
ро сподіваються знайти друга, якому поклоня�
тимуться, наче вищим силам, якому щомиті
завдячуватимуть за дружбу, якому будуть вір�
ними протягом усього життя.

Не залишайтеся байдужими! Засновники ор�
ганізації «В добрі руки» доставлять вам цуценя
чи котеня будь�куди. Усі мешканці центру здо�
рові, чисті, щеплені, оброблені, мають ветери�
нарні документи та гарантію на стерилізацію.


