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В
же 18 років 7 грудня ми
святкуємо День місцевого
самоврядування. Саме у

цей день 1990 року було ухвалено
перший у нашій історії закон "Про
місцеві Ради народних депутатів
Української РСР та місцеве самовря&
дування". З 1996 року місцеве само&
врядування отримало конституцій&
ний статус і стало однією з засад кон&
ституційного ладу на Україні. В тому
ж  році Європейською Хартією, до
якої приєдналась Україна, місцеве
самоврядування визначено як  зако&
нодавчий фундамент становлення та
розвитку народовладдя.
Від роботи органів міс&
цевого самоврядування
залежить наше з вами
повсякденне життя,
його сьогодення і май&
бутнє.

"Я вважаю, що це
свято усієї територіаль&
ної громади", & каже
Тарас Добрівський.
"Готуючись до нього,
ми підбиваємо підсумки
роботи, можемо оціни&
ти наші старання і
намагання у розвитку
нашого міста". Роботу
команди міського голо&
ви і міського голови без&
посередньо  було високо
оцінено як на рівні Кабінету Міні&
стрів України, так і на рівні ОДА та
облради. 

На запрошення Прем'єр&міністра
Юлії Тимошенко 6 грудня у Будинку
Уряду КМУ відбулось підведення під&
сумків конкурсів кращих проектів
розвитку місцевого самоврядування
та  вшанування кращих його пред&
ставників. З Київської області годин&
никами та грамотами було відзначе&
но лише 2&х представників: Тараса
Добрівського & Боярського міського
голову, та Тарасівського селищного
голову & Володимира Сизона. 

На засіданні Асоціації міст Київ&
ської області одному із трьох мерів
міст & Тарасу Добрівському, була

вручена грамота за вагомий внесок в
розвиток місцевого самоврядування
та годинник від Київської ОДА. Віра

Ульянченко & голова ОДА, подякува&
ла Добрівському за плідну роботу і
відмітила: "Місто змінюється, але є

ще багато роботи". На
честь свята Боярку
також відзначили гра&
мотою на сесії район&
ної ради.

"Ці відзнаки &
заслуга всієї територі&
альної громади, депу&
татського корпусу,
команди, яка працює
задля розвитку міста.
Тому що яким би не
був міський голова & 
"один в полі не воїн".
Тільки разом можна
подолати  усі проблеми
і пережити незгоди.
Проте, як на мене, ці
нагороди & аванс, адже
у нас дійсно ще багато

роботи ", & каже Тарас Добрівський.

Наталя Ключник
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Боярська міська рада та вико&

навчий комітет щиро вітають юві&

ляра Спілки ветеранів війни та

праці м. Боярка Шуту Катерину

Лаврентіївну з Днем народження!

Бажаємо Вам міцного здоров'я

й життєвих сил, радісних подій і

звершень, бадьорості духу, мир&

ного і спокійного неба над Вашою

родиною. Нехай рідні завжди

оточують Вас любов'ю та розу&

мінням.

Хай квітами стелеться Ваша

життєва дорога, завжди оточують

добрі, щирі друзі, щастям пов&

ниться життя. Святкового наст&

рою Вам, посмішок, любові, хай

доля завжди буде прихильною до

Вас, збагачує Вас життєвою

мудрістю та радістю сьогодення.

Вітаю вас із Міжнародним

днем прав людини!

10 грудня в Україні й в усьому

світі відзначається Міжнародний

день прав людини. В цей день у

1948 році Генеральна Асамблея

ООН прийняла Загальну декла&

рацію прав людини & перший

міжнародний документ, який

задекларував рівність прав і сво&

бод всіх людей.

Цей день є нагадуванням про

те, що кожен політик, держав&

ний діяч, державний службо&

вець, виконуючи функції, які

покладені на нього суспільством,

повинен працювати, у першу

чергу, в ім'я людини.

Нині важливо, щоб кожна

людина знала свої права, щоб ці

права стали цінністю, визнаною

і державою, і суспільством. 

Бажаю вам упевненості та

стабільності у житті, міцного

здоров'я, щастя та сімейного

благополуччя. Нехай панує зла&

года і добробут у ваших родинах,

а життя буде щедрим на здобутки

та перемоги.

Міський голова       Т. Добрівський

Тарас Добрівський у місцевому
самоврядуванні працює 10�й
рік. Досвід управління грома�
дою здобуває з наукових джерел
НАНУ, а практичний � у колег з
Польщі, США, Білорусії  та й
тих, хто має досвід, успіхи у
цьому напрямку. Найбільшою
проблемою місцевого самовря�
дування вважає значну цен�
тралізацію влади. "Місцевому
самоврядування законодавчо
надали багато повноважень,
проте через недостатнє
фінансування здійснення їх не є
можливим. Окрім того,
бюджетна політика вилучає з
бюджету 51% місцевих кош�
тів. Для Боярки це 11 млн. 800�
тис. грн. Ви тільки уявіть, що
б можна було зробити у місті
на ці кошти? Така бюджетна
політика по відношенню до
малих міст згубна. Виходить
так, що чим більше ти працю�
єш, тим більше у тебе вилуча�
ють замість підтримки. Дер�
жава повинна усвідомити, що
сільські і міські голови стоять
на передовій перед своєю грома�
дою � усі проблеми держави
народжуються тут, на міс�
цях. Тут їх і треба вирішува�
ти", � каже Тарас Добрівський.

ДДДД ОООО РРРР ОООО ГГГГ ІІІІ     ДДДД РРРР УУУУЗЗЗЗ ІІІІ !!!!
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Б
урхливими оплесками привітали 34
депутати БМР  Галину Андріївну Павлі�
ченко та  Дмитра Паливоду � іменинни�

ків листопада. Така традиція вже склалась у

депутатського корпусу � вітати колег перед почат�
ком сесії. Міський голова також привітав усіх
присутніх із Днем місцевого самоврядування і
повідомив про те, що роботу його команди було

відмічено як на рівні Кабінету Міністрів України,
так і на рівні облдержадміністрації. Потім при�
ступили до порядку денного першого пленарного
засідання.

ПРО ЗАЯВИ
Як годиться, перед

початком розгляду
питань слухали заяви.
До депутатів звернулись
мешканці гуртожитку
№ 6, що по вул. Моло�
діжній, 12/2. Вони про�
сили  відмінити рішення
про надання приміщен�
ню статусу сімейного.
Деяким мешканцям не
подобається, що місце�
ва влада наводить еле�
ментарний порядок у
гуртожитку, що нале�
жить до комунальної
власності міста. Примі�
щення давно потребує ремонту, та й значна частина людей,
які проживають тут, жодного відношення до м. Боярка не
мають, працюють хто�де. Натомість, кваліфіковані пра�
цівники, які працюють на благо міста, не мають навіть де
тимчасово зупинитись. Відтак, звернення передали для
вивчення комунальній комісії.

Головуючий на засіданні повідомив про подання заяв
депутатів Зелінського та Сухенка про вступ до депутатської
комісії з питань соціального захисту населення, екології
довкілля, соціального захисту населення від наслідків Чор�
нобильської катастрофи. Також Т. Добрівський проінфор�
мував депутатський корпус про зміну голови і заступника
фракції "НУ�НС". Ними стали А.Пестряков та О. Шапо�
вал. Ще одна заява від голови фракції "НУ�НС", підписана
А.Пестряковим,  �  про спростування заяви Н.Харчук, у
якій викривлено ряд фактів щодо прийняття рішень відно�
сно ДП "Дніпровський круг" Боярською МР. Проте голо�
вуючий попросив це питання розглянути в колі фракції і не
виносити на обговорення усього депутатського корпусу.

ПРО ТАЄМНЕ
ГОЛОСУВАННЯ
Нарешті приступили до

розгляду питань порядку
денного. Першим у перелі�
ку � питання про достроко�
ве припинення повнова�
жень секретаря Боярської
міської ради Тарнавської
Л.В. Нагадаємо, що рішен�
ням міжпартійного з'їзду
БЮТ від 30 червня 2008
року повноваження депу�
тата Л.Тарнавської і ще 7
депутатів від БЮТу було
достроково припинено.
Секретар ради обирається
із числа депутатів, а Л.Тар�
навська на даний момент
не є депутатом. Саме тому
таємним голосуванням
депутати визначились
щодо цього питання: пов�
новаження Л. Тарнавської
30�ма голосами "за" при�
пинили, а от щодо канди�
датури М.Лезніка на цю
посаду �  потрібної кілько�
сті голосів не вистачило.

ПРО КРИЗУ
Роман Гладкий � перший заступник міського  голови,

доповів про стан виконання  бюджету: " По доходах за 9
місяців бюджет виконаний в сумі 22 млн. 600 тис. грн., з
них по загальному фонду 19 млн. 900 тис. грн., спеціаль�
ний � 2млн.700 тис. грн. По видатках бюджет виконаний в
сумі 23 млн. 500 тис. грн. З них по загальному фонду 20
млн. 700 тис. грн.,  по спеціальному � 2 млн.800 тис. грн.
Найбільш вагому частку доходів складає податок з доходів
громадян � 14 млн. 250 тис. грн., податок на прибуток гро�
мадян � 166 тис. грн. та інші. Найбільша стаття видатків �
вилучення до районного бюджету � 8 млн.500 тис. грн., за
ними слідують видатки на заробітну плату і утримання
дитячих садочків", � доповів присутнім Р.Гладкий. Л. Орел
� голова бюджетної комісії, відмітив, що це чи не останній
виконаний квартальний бюджет(101,9%). Криза зачепи�
ла й Боярку.  "Дійсно, тенденція  бюджету 10, 11,12 міся�
ців і в районі і в нас  невтішна", � додав Тарас Добрівський.
Тому  доведеться утриматись від серйозних витрат, фінан�
сувати тільки захищені статті витрат: зарплата і комуналь�
ні послуги. Нам варто усім подумати й подбати про викори�
стання резервів наповнення бюджетів в умовах кризи. Це і
ті більш як 400 гаражів на території міста, власники  яких
не сплачують належне у бюджет, і перереєстрація тих під�
приємств, які розташовані у Боярці, а
зареєстровані  у Києві, податки з
грального бізнесу
тощо. Розглядали
ще декілька фі�
нансових пи�
тань на кшталт
використан�
ня 80 тис.
грн., виді�
лених ра�
й о н н и м
бюджетом
на заробіт�
ну плату
тощо.

ПРО ДОГОВОРИ СПІВПРАЦІ
10  договорів співпраці з соціально�еконо�

мічного розвитку міста уклали за 10 місяців
поточного року. Така співпраця із підприєм�
цями допомагає місту поступово вирішувати
проблеми громади. Так, громадянин Савчук,
згідно договору, зобов'язався провести
ремонт майстерень та встановити огорожі
навколо території ЗОШ № 4 до 1 липня
2009 р. ПП "Рябич"  вже  провів реконструк�
цію освітлення по вул. Гоголя.  ПП "Хамсін
плюс" зобов'язувався здійснити частковий
ремонт доріг та допомогти малозабезпече�
ним.  Громадянин Нелюбин до 1 липня 2009 року планує  встановити міні�футбольний
майданчик з штучним покриттям по вул. Білогородській, 144. Громадянка Сисіна: за
частину перерахованих нею коштів придбано автомобіль "Газель" для КП "Боярка�Водока�
нал". Громадянин Ірклієнко має перерахувати 125 тис. грн. на спецрахунок міської ради.
СМУ № 7 по закінченню робіт передасть місту  3% від  об'єму виконаних робіт. А от СПД
"Варяниця" свої зобов'язання  � облаштування водопримірного колодязя по вул. Б. Хмель�
ницького та встановлення пішохідних доріжок від вул. Б. Хмельницького до Коцюбинсько�
го, не виконав. Така ж ситуація із  ТОВ "Помпанова"� проведення робіт у ЗОШ №3 із
забезпечення централізованої системи радіомовлення та облаштування кожного класу
символікою міста також не виконано. В результаті обговорення якості виконання робіт
депутати дійшли висновку, що по окремим договорам необхідно провести ревізію робіт.

ПРО ІНШІ ПИТАННЯ
10 % � такою тепер буде ставка плати за оренду землі

для тих підприємців, які не зареєстровані на території
міста Боярка. Частину тимчасово вільних коштів на
декілька днів розміщуватимуть на депозит у банку "Хреща�
тик", щоб отримати додаткові надходження до бюджету.
Бурхливо обговорювали пропозицію делегувати повнова�
ження опікуватись дорогами, знаками, зупинками тощо
ГВУ ЖКГ, адже міська рада має бути розпорядником кош�
тів, а спеціалісти відповідного напрямку � виконавцями.
Врахували прохання мешканців щодо зміни дислокації
автотранспорту КП "Боярка�Водоканал" м.Боярка. Тепер
вона до 1 лютого переїде на вул. Кібенка з вул. Шевченка.
А на старому місці, поблизу Будинку культури, планується
розташувати медичну амбулаторію, стоматологічний кабі�
нет, пункт "швидкої допомоги", аптеку, ощадкасу тощо. Ці
об'єкти соціально�культурного призначення вкрай необхід�
ні жителям "старої" Боярки. Усі інші питання або зняли з
розгляду, або  перенесли на друге пленарне засідання.

Сесія міської ради

XXXVI сесія БМР 	 важливі питання й рішення
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Події тижня

Де твій скарб, там буде і
твоє серце. А що може бути
дорожче за наших дітей �
більшого скарбу ніж вони  �
не існує. Ми любимо їх біль�
ше за все, і бажаємо, щоб
вони були щасливіші за нас.
І про найкраще виховання
та освіту для своїх любих
перлинок мріємо з тих пір,
як вони бачать дивні сни в
материнському лоні.

Наважитись віддати свого
малюка до дитячого садочка
для мами не так вже й легко.
Ти хвилюєшся, чи не буде він
плакати, чи будуть піклува�
тись про нього вихователі, чи
буде малюк почувати себе
комфортно. Як знайти
людину, в чиї руки ти без
вагань віддав би найдорож�
че? Нам, батькам, чиї діти
відвідують ДНЗ № 3, групу
"Калинка", справді пощасти�
ло! Наші дітлахи потрапили

в надійні, турбот�
ливі руки Хоменко
Ольги Степанівни.
Вона більше двад�
цяти років працює
вихователем. І
зараз ті дітки, яких
вона колись вихо�
вувала, приводять
до неї свою малечу.
Ось така в нас

велика родина з декількох
поколінь в дитячому садочку!

Ми від щирого серця
дякуємо Вам, люба наша,
ріднесенька, за Ваше велике
серце, в якому знайшлося
місце всім нашим діточкам,
таким різним і не завжди
слухняним. Дякуємо за роз�
повіді про те, як Ольга Сте�
панівна гладила по голівці і
казала: "ти мій хороший
хлопчик", допомагала малю�
вати маму і застеляти ліжеч�
ко. Ми розуміємо, що бува�
ють і інші дитячі спогади про
життя в садочку, але нам і
нашим малятам поталанило
зустрітися з Вами. Цінуємо
Ваш досвід, професійність і
ту любов, яку ви даруєте
дітям. Ми разом з дітками
дуже Вас любим!

Ганна Бєлобородова

СЕРЦЕ ВІДДАЮЧИ ДІТЯМ

Чи знаєте ви, з чого починається день в
дитячому садку "Берізка"? Звичайно, з
усмішки, навіть пісенька дитяча це під�
тверджує. А ще, кажуть, людина, яка часто
посміхається, і живе довше і хворіє рідше.

Ось уже понад 20 років лагідною усміш�
кою зустрічає дітей "Берізки" вихователь�
фізінструктор Медведенко Олександра
Георгіївна. Разом з адміністрацією ДНЗ та
батьками наших вихованців вона, як нату�
ра творча, дбає про
красу, затишок та
оснащення фіз�
культурної зали.

О л е к с а н д р а
Георгіївна завжди в
пошуку нового,
з а хо п л ю ю ч о г о ,
цікавого для малят,
тому розваги,
родинні свята, ран�
кова гімнастика,
фізкультурні занят�
тя та комплекси в
неї завжди "ігрово�казкові". Це її будні, її кро�
пітка робота, винагорода за яку � щасливі
дитячі очі та дзвінкий сміх. Вона не просто
працює з дітьми, а живе їхнім життям, і вчить
дітей бути здоровими. Якщо ми з вами загля�
немо до фізкультурної зали, то побачимо
літню квіткову галявину з безліччю різно�
кольорових метеликів, де під музику "тупають
як слоненята", "підкрадаються як лисички",

"літають як пташечки" наші
вихованці. Ще мить � і всі
лежать на килимку � хвилина
релаксації: слухаємо шум моря,
шелест листя, дзюрчання
струмка, щебет пташок. А в
кінці заняття, зазвичай, дітей
чекає цікава гра. І так від занят�
тя до заняття, з дня в день.

23 грудня Олександра Георгіївна святкує
свій день народження. Колеги, батьки та весь
колектив "Берізки" вітають Олександру Геор�
гіївну Медведенко та зичать їй здоров'я на
довгі роки, сімейного затишку, квітів та
посмішок від друзів та вдячних вихованців.

Л.Ф. Майок, 
завідувачка ДНЗ "Берізка"

РОЗПОЧАТИ ДЕНЬ З УСМІШКИ

З 20 по 22 листопада 2008 року
за ініціативи Управління у справах сім'ї
та молоді Київської облдержадміні�
страції спільно з КП Київської обласної
ради "Центр сприяння розвитку молоді
Київської області"  у місті Конча�Заспа
пройшов І Форум молоді Київської
області.  В рамках Форуму було перед�
бачено розробку Комплексної програ�
ми підтримки та розвитку молоді Київ�
ської області на 2009�2014 роки. Про�
тягом 3�х днів, об'єднавшись у групи,
учасники напрацьовували  план захо�
дів щодо підтримки молодіжної грома�
ди в різних галузях: освіті, соціальній,
економічній сферах, заходах творчої
самореалізації молоді, участі молоді у
державотворчих процесах. На відкрит�
ті Форуму учасників привітав Началь�
ник управління у справах сім'ї та моло�
ді Максим Вітер, який  побажав їм нат�
хнення та творчості у роботі.

Нам, представникам МГО "Молода
ера", разом з активістами м. Вишнево�
го випала нагода представляти на

Форумі Києво�Святошинський район.
За пріоритетними напрямками, які ми
вказували в своїх анкетах, нас напра�
вили в групу, що відповідала за ство�
рення заходів для творчої самореаліза�
ції молоді. Робота починалася з самого
ранку і тривала до 20.00 год. вечора, з
перервами на каву. Переглянувши

програму минулих
років та вислухавши
свіжі ідеї, ми склали
власну програму на
2009�2014 роки,
оформили її у вигляді
презентації та напра�
вили своїх спікерів
на її представлення,
яке відбулося в
останній день Фору�
му за участю всіх
його учасників, а
також у вівторок, 25
листопада, в обла�
сній  державній адмі�
ністрації.

Не можна не відмітити чудову орга�
нізацію Форуму. Крім чітко спланова�
ної роботи з тренерами для "форумців"
ввечері влаштовували прекрасні роз�
важальні заходи. Ще 20 листопада
всіх захопила енергія вечірки під
назвою "Обласний коктейль", а
наступного дня була проведена просто

незабутня "Молодіжна вечірка в кра�
щих українських традиціях", де
обов'язковим елементом одягу була
українська вишиванка. Національні
забави та ігри, весела музика та друж�
ня атмосфера нікого не залишили бай�
дужим. Вразив всіх також виступ двох
молодих та обдарованих бандуристів,
які виконали патріотичні пісні. При�
ємно було бачити, що молодь не забула
своє минуле, поважає пращурів та
пишається власною країною. 

Потрапивши в такий щирий колек�
тив, познайомившись з масою надзви�
чайно талановитих та активних
людей, не хотілося повертатися додо�
му. Такі заходи просто необхідні суча�
сному молодому поколінню, адже
вони допомагають нам об'єднатися,
відчути підтримку одне одного та
направити спільні зусилля на створен�
ня щасливого майбутнього.   

В. Лахтадир, 
голова МГО "Молода ера"

МОЛОДЬ САМА ОБИРАЄ СВОЄ МАЙБУТНЄ

4 грудня 2008 року студійці

Боярського будинку культури з

керівниками студії прикладно�

го мистецтва Сухоруковою

Л.Д. та ЛХС "Слово" Сєчковою

І.А. відвідали виставку робіт

майстрів з обмеженими фізич�

ними можливостями, яка про�

ходила в Українському домі 

(м. Київ). Виставка тривала

протягом 3�5 грудня та була

приурочена Міжнародному

дню інвалідів.

На виставці було предста�

влено унікальні роботи � карти�

ни дівчини, яка малює ногами,

малюнки людей, які можуть

тримати пензлик лише в зубах,

чудові вишивки, килими,

панно з клаптиків тканини та

природних матеріа�

лів, статуетки з

глини та тіста, ляль�

ки в національних

костюмах, а також

товари легкої про�

мисловості, розро�

блені спеціально для

інвалідів і різнома�

нітні апарати, які

хоч трохи полегшу�

ють їм життя. Були

представлені роботи і наших

творчих земляків � Юрія Іва�

новича Пацана (с.Чабани) та

боярчан Дмитра Миколайови� ча Шипуліна та Тетяни  Олек�

сандрівни  Шипуліної. Дітям

надзвичайно сподобалися всі

роботи, адже кожна з них

неповторна, в кожну  вкладено

такий величезний заряд талан�

ту, мужності, наполегливості

та кропіткої праці.

В приміщенні Українського

дому працювали також суве�

нірні крамнички, де можна

було придбати виготовлені

інвалідами симпатичні дріб�

нички та відлиті власноруч

свічки. Вилучені від продажу

кошти пішли на допомогу

людям з обмеженими фізични�

ми можливостями. Присутні з

великим задоволенням купува�

ли сувеніри, адже так приємно

усвідомлювати, що саме ти

можеш долучитися до доброї

справи, допомогти тому, хто

потребує підтримки.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова 

ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ � БЕЗМЕЖНИЙ ТАЛАНТ
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07.12.2008 року о 21.00 год.  сталася
пожежа в двохкімнатній квартирі,  що знахо�
диться на четвертому поверсі 9�ти поверхово�
го житлового будинку за адресою: м. Вишне�
ве, вул. Машинобудівників, 13.  Внаслідок
пожежі вогнем знищено матрац, шпалери,
господарські речі. Пошкоджено облицювання
стін однієї кімнати.

Підрозділами МНС від розповсюдження
вогню врятовано квартири сусідів.  

Місце пожежі  виявилося задимленим, і тому
рятівникам довелося залучати ланку газодимо�
захисної служби. Під час обстеження квартири
було виявлено труп господаря квартири, який
заснув сидячи, та, на жаль, так і не прокинувся.
Причина пожежі: необережне поводження з
вогнем під час паління цигарок господарем
квартири, громадянином О., 1951 р.н. 

Як пізніше виявилося, цю  квартиру вже
давно облюбували безпритульні та п'яниці чи
не з всього міста Вишневого, господареві 
"друзі".  Про це свідчили багато пустих пля�
шок з�під спиртного та гори недопалків від
цигарок на підлозі. Але найбільше від  таких
"гулянок" страждали сусіди, які неодноразово
скаржилися до різних інстанцій на поганого
сусіда. 

Керівництво Києво4Святошинського  РУ МНС України звертається до громадян: 
будьте обережними в поводженні з вогнем ! 

Києво4Святошинське РУ МНС України попереджає про дотримання 
громадянами  правил пожежної безпеки.

ПОЖЕЖНО�РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ 

ТА ПОПЕРЕДЖАЄ:

Проект ГДО "Юнісфера"

""ККРРААППЛЛИИННККАА"" КАМІНЬ ТОЧИТЬ...

"Н
езабаром ваше
місто стане
купою сміття".

Не лякайтесь, будь ласка,
любі мешканці Боярки, це �
не страшне пророцтво, а тіль�
ки репліка з вистави екотеа�
тру "Краплинка", який існує
саме для того, щоб таке лихо
нас не спіткало. Хоча, мабуть,
не треба довго думати, щоб
пригадати місця, які б могли
надихнути автора на подібні
метафори… Але мова зараз

зовсім про інше. Про наших
чудових дітей, які так неорди�
нарно допомагають дорослим
у вирішенні складного питан�
ня формування екологічної
свідомості населення. Екоте�
атр "Краплинка" створений у
2004 році на базі 5 "Б" класу
Києво�Святошинської район�
ної класичної гімназії нале�
жить до ГДО "Юнісфера" 
(Н.О. Семенова). Художній
керівник театру �  Желінська
Валентина Іванівна, із задово�

ленням розповідає про дося�
гнення і перемоги свого твор�
чого колективу. 

Ще  за першого року свого
існування вони взяли участь у
Всеукраїнській екологічній
конференції, їхні виступи
проходять в усіх школах
міста, а також в дитячих
садочках. 26 листопада екоте�
атр виступав у приміщенні
Центру соціально�психологіч�
ної реабілітації для дітей, які в
цей час знаходились на ліку�
ванні в дитячій Обласній
лікарні. Кожного року для
театру пишуться нові сценарії
вистав. Приємно, що за час
свого існування акторський
склад залишається незмін�
ним, хоча юні дарування
значно подорослішали. 

Окрім агітаційної роботи
наші таланти ще встигають
добре вчитись (серед них три
відмінника) та грати в баскет�
бол! Є в них ще один вагомий
дар � дбати про інших. 3
листопада � Міжнародний
день інвалідів. Багато різних

благодійних заходів відбулось
в цей день у нашому місті. Не
залишився осторонь і екоте�
атр  �  вони попрямували в
школу � інтернат для слабозо�
рих дітей. Глядацька аудито�
рія складалась з найменших
учнів. Діти, затамувавши
подих, великими оченятами
дивились на страшну купу
сміття і аплодували та раділи,
коли вона перетворилась на
квітучу клумбу! Але цього
разу актори подарували гляда�
чам не тільки своє мистецтво �
дітлахів чекав величезний

казковий торт, на якому роз�
ташувалися метелики, квіточ�
ки та ще багато чого цікавого,
що детальніше будуть дослі�
джувати дітки після вистави.
А також учні гімназії подару�
вали м'які іграшки і, звичайно
ж, тематичні картинки для
розфарбовування, які вже
стали популярними серед
молодшого населення міста.
Своє  задоволення від вистави
і цієї зустрічі маленькі глядачі
висловлювали словами вдяч�
ності та гучними оплесками. 

Ганна Бєлобородова

СУМАРНИЙ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ФАКТОРІВ 

ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

С
учасна людина що�
денно зазнає шкід�
ливого впливу  так

званих торсійних полів, що
мають широкий спектр роз�
повсюдження. Це може бути
поле, обумовлене геометрич�
ною формою тіл (поле всере�
дині предметів, об'єктів
тощо). Це також є випромі�
нювання геопатогенних зон.

Геопатогенними зонами 
(ГПЗ) називають локальні

ділянки земної поверхні, де
окремі види рослин, тварин,
а також людина відчувають
непомітний стресовий вплив,
що має здатність накопичу�
ватись в її організмі,  спричи�
нюючи функціональні розла�
ди. Людина підпадає під
негативну дію ГПЗ, бо зму�
шена перебувати тривалий
час на робочому місці або в
помешканні, що знаходиться
в ГПЗ. Тож при тривалому

перебуванні в несприятливій
зоні функції організму і окре�
мих його органів порушують�
ся. Людина неминуче захво�
ріє. Найчастіше це онколо�
гічні, серцево�судинні захво�
рювання, нервово�психічні
розлади, порушення опорно�
рухового апарату. Коли
людина відпочиває в ГПЗ,
маємо цілий ряд ознак, які
це підтверджують � може
розвинутись  апатія, людина

довго не засинає, може мати
поганий сон, бути втомленою
вранці після пробудження,
може спостерігатися депре�
сія, тахікардія (уповільне�
ний серцевий ритм), охоло�
дження кінцівок. Непра�
вильне розташування ліжка
щодо ГПЗ спричинює захво�
рювання печінки, сприяє
запамороченню, психічним
розладам, виникненню злоя�
кісних пухлин тощо. До речі,

депресія часто є причиною
суїцидів.

На жаль, названі розлади
лікарі лікують ліками, не
враховуючи впливу ГПЗ.         

Щоб захистити себе від
ГПЗ слід:

• Під ліжком, диваном
розмістити захисний пристрій
� килимок з матеріалів, що
мають поглинаючі властиво�
сті. Для нейтралізації лівих

Ввечері, 6 грудня 2008
року, Боярський будинок
культури зібрав разом досвід�
чених та молодих туристів, та
просто всіх любителів похід�
ної романтики на туристич�
ний вечір�вогник. Знайомі
вже багато років один з
одним, присутні цього вечора
згадували давні добрі часи,
спілкувалися, роздивлялися
виставлені на стендах фото�
графії з походів у різні куточ�
ки нашої країни та ближньо�
го зарубіжжя,  та просто
веселилися.

Оргкомітетом зустрічі
була підготована пісенно�вір�
шована розважальна програ�
ма, яка розважила кожного.
Посиденьки за святковими
столами перемежовувалися з
запальними танцями, до
яких стимулював живий
музичний супровід у вико�
нанні ВІА "Синкопа". Під
кінець вечора задоволені, але
трохи стомлені туристи, вже

при світлі запалених у залі
БК свічок,  піддалися
ностальгічній хвилі під аком�
панемент гітари, і довго ще
лунали такі знайомі  та улю�
блені всіма  пісні, слова яких
не забуваються з роками.

На жаль, донедавна
туризм у "старій" частині
Боярки зовсім не розвивався,
але маємо надію, що люби�
тельське об'єднання "Тури�
стичними стежками" Боярсь�
кого БК (керівник � Шинка�
ренко Леонід Павлович �
інструктор туризму, член
Федерації КОРТЕ    (Київ�
ська обласна рада по туризму
та екскурсіях, член маршрут�
но�кваліфікаційної  комісії
КОРТЕ) стане колискою
нового покоління боярських
туристів, які з рюкзаком за
плечима та казанком в руці
попрямують до нових вра�
жень та пригод…

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ТУРИСТИЧНИМИ СТЕЖКАМИ

продовження на стор. 9
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Погода 
09.40 Здоров'я 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.20 Концертна програма 

В. Степової "Чарівне
намистечко"

14.20 Відеофільм "Професійна
допомога від соціальних
служб" 

14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Д/с "Народжені вбивати" 
17.45 Служба розшуку дітей
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.45 Точка зору. Спецвипуск.

Телеміст
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 "Попередження" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Ток�шоу "Спокуса

владою"
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Іван Подушкін � 2"
11.30 "Караоке  на Майдані"
12.20 Х/ф "Карасі"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.25 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Іван Подушкін � 2"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Темрява наступає"
00.50 Бокс по�справжньому.

Дмитро Саліта � Деррік
Кампос

01.40 Документ
02.10 ТСН
02.35 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.20 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.05 Документ
04.35 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"
05.55 "Єралаш"

ІНТЕР
14.00 Х/ф "Абонент тимчасово

недоступний"
17.10 Новини
17.20 "Жди меня" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 "Кремлівські діти. Діти

Маленкова. За завісою
таємниці"

23.50 Х/ф "Максимальний
ризик". s

ICTV
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Факти тижня
06.15 Ділові факти
06.30 Погода
06.35 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Х/ф "Дев'яте небо"
11.10 Про�Ziкаве.ua
11.45 Т/с "Леся+Рома"
12:20 Каламбур
12.45 Факти. День
12.55 Спорт

13.00 Т/с "Мисливці за
старовиною"

13.55 Х/ф "Невдахи"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.20 Свобода слова
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Свобода слова 
01.10 Факти
01.25 Спорт
01.30 Погода
01.35 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.05 Погода
03.10 Т/с "Далі буде"
03.55 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини�тижневик 
07.30 Автофайли 
07.35 0�51
07.40 Економічний вісник
07.50 Медицина з І.Трухачовою 
08.00 Новини�спорт�тижневик 
08.20 Улюблена робота 
08.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
09.00 Дім живих історій 
09.25 Полігон
10.00 В гостях у Д.Гордона
11.05 Церква "Посольство

Боже"
11.30 Четверта влада 
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Мама вийшла

заміж" 
13.40 Англійська за 4,5 місяці
14.00 Т/с "Гра в кохання"
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм"
16.05 Робітниче завтра 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Актуально�насущно 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Рудинштейн 
22.25 Четверта влада
23.00 Новини + Погода 
23.20 Прес�ревю
23.25 Медицина з І.Трухачовою
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма  
00.35 Х/ф "Мама вийшла

заміж" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Рудинштейн 
03.00 Новини
03.25 Прес�ревю  
03.30 "Ріпка�ТВ"
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.05 Т/с "Студенти

International"  
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Мумія" 
09.00 Х/ф "Леді�яструб"
11.45 Т/с "Солдати�15" 
12.45 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Малята і турботи" 
13.55 Т/с "Вероніка Марс"
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою  
15.25 Т/с "Будинок

шкереберть"  
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі"  
16.50 Т/с "Щасливі разом"
17.55 Т/с "Татусеві доньки"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15"  
20.20 Т/с "Ранетки" 
21.20 Т/с "Татусеві доньки" 
22.25 Х/ф "У пеклі". s  
00.35 Репортер
00.50 Спортрепортер
00.55 Погода
01.10 Служба розшуку дітей

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Аніскін і Фантомас" 
08.00 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 "Правда життя".

Екстремальний протест
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Опер Крюк"
13.00 Х/ф "Розпочати

ліквідацію" 
14.15 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
15.55 Х/ф "Блондинка і

блондинка в квадраті"
17.40 Т/с "Закон і порядок"
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Гра Немезиди"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Китайський сервіз" 
11.30 Х/ф "Про бідного гусара

замовте слово" 
14.50 Х/ф "Кольє для Снігової

Баби" 
16.30 Х/ф "Арфа для коханої" 
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Суперстар�2008.

Команда мрії"
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "За Вікнами"  
23.30 Т/с "Доктор Хаус" 
00.40 "Вікна � Спорт"
00.50 "Документальний

детектив. Анютина
правда"  

01.25 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней"
13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30  "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"

ТОНІС
06.00 Клуб 700  
06.25 Фотолайф 
06.50 "Банкнота" 
07.00 Зелена варта 
07.30 "24 години.Життя"

Дайджест 
08.00 Хіт �парад диких тварин
09.00 Анатомія землетрусу   
10.00 У пошуках Фенікійців   
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?   
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту  
13.30 Спецпроект  
14.00 Друзі тварин    
14.40 Назад до природи           
15.05 Таємниці затонулих

кораблів  
15.45 Зелена варта   
16.15 Усередині            
17.15 Спостереження           
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя" 
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста  наука      
00.15 "24 години"   

00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама 
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.05 Зелена варта 
02.35 Магія краси  
03.20 Спецпроект  
04.10 Зелена варта  
04.35 "Світські хроніки"   
04.55 "24 години"   
05.10 "Банкнота"  
05.20 "Погода"  
05.30 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Шоу "На десять років

моложе"
09.00 Т/с "Рідні люди"
10.00 Життєві сенсації
10.35 Критична крапка
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Віддалені наслідки"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Зірки гумору
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Х/ф "Людина�павук � 2" 
00.10 Критична крапка

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 "Попередження"
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Ток�шоу "Спокуса

владою"
13.15 Екіпаж
13.55 Крок до зірок
14.25 Далі буде... 
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Д/с "Народжені вбивати" 
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 "Просвіта" представляє.

м/ф "Лис Микита" 
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
19.55 Т/с "Чорна Рада" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.50 Д/ф "Один світ, одна

мрія"
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Іван Подушкін � 2"
11.35 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.35 Т/с "Палаючий лід"
13.30 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Ментівські  війни � 3"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.25 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Іван Подушкін � 2"
19.30 ТСН

20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Жерсть"
01.15 "Служба розшуку дітей"
01.20 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
02.05 Документ
02.35 ТСН
03.00 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.45 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.30 Документ
05.00 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
05.25 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Від любові до

кохання"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Помідори

консервовані 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 Док. проект "Гадання. 12

способів дізнатися долю"
23.50 Х/ф "Острів". s
02.20 Т/с "Хафф"
03.15 Телевізійна служба

розшуку дітей 
03.20 "Ключовий момент"  
04.10 "Знак якості" 
04.50 Т/с "Хафф" 
05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.15 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
14.55 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.20 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "П'ятеро невідомих". s
00.50 Факти
01.05 Спорт
01.15 Погода
01.20 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.50 Погода
02.55 Т/с "Далі буде"
04.00 Х/ф "Автора! Автора!". s

ТРК “КИЇВ”
14.00 Т/с "Гра в кохання"
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Навчайся з нами 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Громадські слухання
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Рудинштейн 

22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "Кутузов" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Рудинштейн 
03.00 Новини 
03.25 Прес�ревю  
03.30 "Ріпка�ТВ"
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
14.00 Репортер
14.05 Т/с "Вероніка Марс"
15.00 Teen Time
15.05 Побачення з мамою  
15.35 Т/с "Будинок

шкереберть"   
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі"  
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.55 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15"  
20.20 Т/с "Ранетки"  
21.20 Т/с "Татусеві доньки"  
22.25 Х/ф "Вечірка на Ібиці". s 
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Таємниці

Смоллвиля"
01.45 Зона ночі
01.50 Невідома Україна
03.45 Зона ночі Культура
03.50 Джерела Вітчизни
04.05 Братіє і дружино
04.20 За литовської доби
04.35 Дике поле
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Джерела Вітчизни
05.05 Братіє і дружино
05.20 За литовської доби
05.35 Зона ночі Культура
05.40 Золоте намисто України.

Новгород�Сіверський
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Аніскін і Фантомас" 
08.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.20 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
12.55 Х/ф "Розпочати

ліквідацію" 
14.15 Х/ф "Футболіст"
16.00 Х/ф "Гра Немезиди"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Речовий доказ". Сучасні

джентльмени удачі
19.00 "Свідок"  
19.25 Х/ф "Внутрішня лють"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+" 
08.15 Х/ф "Парасолька для

молодят" 
10.45 "Суперстар�2008.

Команда мрії"
13.00 "Битва екстрасенсів"
14.00 "Документальний

детектив. Викупити
доньку"

14.40 Т/с "Кулагін та
Партнери" 

15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.15 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Правила життя.

Побачення з привидом"  
20.15 "Російські сенсації.

Народження під мукою"  
21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
01.05 "Вікна � Спорт"
01.25 "Формула успіху"

ПОНЕДІЛОК

15 грудня

ВІВТОРОК

16 грудня
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ТЕТ
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Зелена варта 
07.30 Ліван  
08.00 Хіт �парад диких тварин
09.00 Коли погода творить історію  
10.00 Чиста  наука      
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?   
11.55 Служба розшуку дітей
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Школа ремонту  
13.50 Друзі тварин    
14.25 Назад до природи           
14.50 Таємниці затонулих

кораблів  
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Чиста  наука      
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя" 
19.00 Коли погода творить історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста  наука      
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама  
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.10 Магія краси  
02.55 Зелена варта 
03.20 Казацтво   
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.00 Т/с "Глухарь"
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь"
13.00 Х/ф "Людина�павук � 2" 
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія"
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Х/ф "Так не буває" 
23.30 Х/ф "Малена"
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ

09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.45 Прес�анонс
09.55 Д/ф "Один світ, одна

мрія"
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Фольк�music
13.15 Муз. ua
14.00 Наша пісня
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Т/с "Чорна Рада"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
19.55 Т/с "Чорна Рада"
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Погода
22.05 Відкрита зона. Д/ф "Своє

царство" 
22.35 Прес�анонс
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Іван Подушкін � 2"
11.35 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.35 Т/с "Палаючий лід"
13.30 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Ментівські  війни � 3"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.25 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Іван Подушкін � 2"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Парковка № 2". n
01.05 "Служба розшуку дітей"
01.10 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
01.55 Документ
02.30 ТСН
02.55 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.40 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.25 Документ
04.55 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
05.20 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Від любові до

кохання"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Фіточаї

(шипшина) 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 Док. проект " Без права

на помилку.
Судмедекспертиза" 

23.50 Х/ф "Невидимка". s
01.50 Т/с "Хафф"
02.40 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.50 "Картата потата" 
03.20 Х/ф "Невидимка"
05.00 Т/с "Хафф"
05.55 Уроки тітоньки Сови

ICTV
05.45 Служба розшуку дітей
05.50 Факти
06.05 Ділові факти
06.15 Погода
06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
14.55 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.20 Надзвичайні новини
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Дженіфер 8". s
01.45 Факти
02.00 Спорт
02.05 Погода
02.10 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.40 Погода
03.45 Т/с "Далі буде"
04.30 Х/ф "Ніч, яку ми назвали

днем". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю  
07.30 Автофайли 
07.35 0�51 
07.40 Економічний вісник 
07.50 Громадські слухання
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Рудинштейн 
11.05 Церква "Посольство

Боже"  
11.30 Четверта влада 
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Одруження" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Король професії 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

І.Смєшко 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою 
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "Одруження" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

І.Смєшко
03.00 Новини 
03.25 Прес�ревю  
03.30 "Ріпка�ТВ"
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"
06.05 Т/с "Студенти

International"  
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Мумія"  
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Попрощайся з

завтра" 
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія"  
13.55 Т/с "Вероніка Марс"  
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою  
15.25 Т/с "Будинок

шкереберть"  
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.50 Т/с "Татусеві доньки"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер

19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Ранетки"  
21.20 Т/с "Татусеві доньки" 
23.00 Х/ф "Дуже страшне 

кіно�2". n  
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Т/с "Таємниці

Смоллвиля"
02.00 Зона ночі
02.05 Невідома Україна
04.00 Зона ночі Культура
04.05 Дике поле
04.15 Запорізька Січ. Витоки
04.30 Козацький флот
04.45 Зоряна година козацтва
05.00 Зона ночі Культура
05.05 Козаччина. Руїна
05.15 Там, на горі, січ іде
05.30 Перші кроки

криміналістики
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "І знову Аніскін" 
08.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
12.50 Х/ф "Золота міна" 
14.00 Х/ф "Золотий ешелон"
15.50 Х/ф "Внутрішня лють"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Правда життя". Сам собі

мама й тато
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Грішний янгол"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"
08.10 "Бізнес+"
12.45 "Слідство вели. Талгат

Нігматуллін. Загибель
суперзірки"  

13.55 "Документальний
детектив. Фатальний
діагноз"  

14.35 Т/с "Кулагін та
Партнери" 

15.05 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Зіркове життя. Зірки

поза законом"  
20.15 "Слідство вели. Проклята

скринька"  
21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"  
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
01.05 "Вікна � Спорт"
01.30 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
14.00 Спецпроект  
14.25 Назад до природи           
14.50 Таємниці затонулих

кораблів          
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Чиста  наука      
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя" 
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста  наука      
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама  
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.10 Магія краси  
02.30 Україна стародавня    
04.20 Спецпроект 
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.26 "Погода" 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь"
13.00 Х/ф "Так не буває"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
22.30 Х/ф "Кікбоксер"
00.30 Критична крапка
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Біатлон. Кубок світу.

Індивідуальна гонка
(чол.)

13.35 Книга.ua
14.25 Хай щастить 
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Біатлон. Кубок світу.

Індивідуальна гонка
(жін.) 

17.00 Т/с "Чорна Рада"
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
19.55 Т/с "Чорна Рада" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Погода
22.00 Громадська варта
22.15 Далі буде... 

22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда", 64 серiя
10.30 Т/с "Іван Подушкін � 2"
11.35 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.35 Т/с "Палаючий лід"
13.30 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Ментівські  війни � 3"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.25 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Іван Подушкін � 2"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Смертельний

лабіринт". n
00.55 "Служба розшуку дітей"
01.00 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
01.40 Документ
02.10 ТСН
02.35 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.20 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.05 Х/ф "Смертельний

лабіринт". n
05.30 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Від любові до

кохання"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Оливки

консервовані 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 Док. проект "Вакцини" 
23.50 Х/ф "Острів доктора

Моро". s
01.40 Т/с "Хафф"
02.35 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.40 "Ключовий момент" 
04.10 "Знак якості" 
04.50 Т/с "Хафф"
05.40 Уроки тітоньки Сови

ICTV
05.55 Факти
06.10 Ділові факти
06.20 Погода
06.25 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.05 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.25 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.00 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.20 Надзвичайні новини

СЕРЕДА

17 грудня

ЧЕТВЕР

18 грудня
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22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Московська спека" 
00.55 Факти
01.10 Спорт
01.15 Погода
01.20 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.50 Погода
02.55 Т/с "Далі буде"
04.15 Х/ф "Наша історія". s

ТРК “КИЇВ”
06.00"Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 Автофайли
07.35 0�51 
07.40 Медицина з І.Трухачовою 
07.50 Vip�стажер 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

І.Смєшко 
11.05 Англійська за 4,5 місяці
11.30 Четверта влада 
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Городяни" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм"
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Корисна розмова 
19.50 Т/с "Вовчиця"
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

І.Смєшко 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "Городяни"  
02.10 В гостях у Д.Гордона.

І.Смєшко 
03.00 Новини
03.25 Прес�ревю  
03.30 "Ріпка�ТВ"
04.00 Четверта влада
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Мумія" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Зустріч з

Апплгейтамі"
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія" 
13.55 Т/с "Вероніка Марс"  
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою   
15.25 Т/с "Будинок

шкереберть"   
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі"  
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.55 Т/с "Татусеві доньки"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Фільм про фільм "Серіал

Ранетки"
21.20 Т/с "Татусеві доньки"  
23.00 Х/ф "Дуже страшне 

кіно�3". n 
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
01.05 Т/с "Таємниці

Смоллвиля"  
01.55 Зона ночі
02.00 Невідома Україна
03.55 Зона ночі Культура
04.00 З полону � на волю
04.15 Останні лицарі
04.30 Слово і зілля
04.45 Медицина Київської Русі
04.55 Зона ночі Культура
05.00 Світ Юрія Дрогобица
05.15 Хто гоїв рани козакам?
05.30 Бий, хто цнотливий
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "І знову Аніскін"
07.55 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"

08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.00 Х/ф "Золота міна" 
14.15 Х/ф "Сумка інкасатора"
16.00 Х/ф "Грішний янгол"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Легенди бандитської

Одеси". Дуте золото
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Сліпа куля"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок" 
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Тривожна неділя" 
10.40 "Зіркове життя. Зірки

поза законом"  
11.35 "Нез'ясовно, але факт"  
12.30 "Слідство вели. Проклята

скринька"  
13.30 "Документальний

детектив. Ціна волі"  
13.55 "Документальний

детектив. Найближчий
ворог"  

14.35 Т/с "Кулагін та
Партнери" 

15.05 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.15 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Моя правда. Тетяна

Самойлова"  
20.15 "Слідство вели.

Африканська пристрасть"  
21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней"
13.30 М/с "Бешкетник Денніс"
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва"
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ."Політехніка"�
"Черкаські мавпи"

01.00 "Дом�2".Спецвипуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Підводна одіссея Кусто        
08.00 Хіт �парад диких тварин
09.00 Коли погода творить

історію  
10.00 Чиста  наука      
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?   
11.55 Служба розшуку дітей
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Школа ремонту 
13.20 Спецпроект  
13.50 Друзі тварин    
14.25 Назад до природи           
14.50 Таємниці затонулих

кораблів          
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Чиста  наука      

17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя" 
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста  наука      
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама  
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.05 Магія краси  
02.30 Провісники 

незалежності  
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Діжа вю" 
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь" 
21.30 Шоу Вєрки Сердючки 
22.30 Рикошет 
23.00 Х/ф "Кікбоксер�5.

Відплата"
01.00 Критична крапка
01.30 Святковий виграш 
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 "Знайдемо вихід" 
13.05 "Надвечір'я" 
13.40 Кіно.ua
14.30 Темний силует 
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 До Дня Св. Миколая

"Зимова казка"
16.25 Ток�шоу для молоді

"Пазли"
16.55 Т/с "Чорна Рада" 
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Фольк�music
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.50 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Іван Подушкін � 2"
11.35 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.35 Т/с "Палаючий лід"
13.30 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Ментівські  війни �

3"
16.05 "Без табу"
17.00 ТСН
17.25 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Іван Подушкін � 2"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Х/ф "Втікачки"
23.20 "Наша russia"
23.55 Х/ф "Вісімдесят вісім

хвилин"
01.50 Х/ф "Епоха віроломства"
03.20 Т/с "Затока Доусона � 6"
04.05 Х/ф "Мартин Боруля"
05.35 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Від любові до

кохання"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Червоне

сухе вино (каберне) 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 "Свобода на Інтері" 
00.30 "Народний суд"
01.20 "Знак якості"  
02.50 Док. проект  "Легенди

Святого Миколая" 
03.40 "Ключовий момент"  
04.30 М/с "Звірятка в будинку

Теза" 
05.30 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Факти
06.10 Ділові факти
06.15 Погода
06.25 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.05 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.00 Т/с "Штрафбат"
16.05 Про�Ziкаве.ua
16.45 Х/ф "Московська спека"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
20.55 Максимум в Україні
21.20 Спецрозслідування
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Голі та смішні
23.35 Акули бізнесу
00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
00.45 Х/ф "Щури". s
02.15 Факти
02.30 Спорт
02.35 Погода
02.40 "Нічна спокуса".

Інтерактив
04.10 Кримінальні історії
05.00 Х/ф "Гадюка". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта 

07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 ТОП�10 
07.40 Економічний вісник
07.50 Сім'я від А до Я
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

І.Смєшко  
11.05 "Життя на всі 100%" 
11.30 Четверта влада 
12.00 Новини 
12.10 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
12.40 Д/С "Велика мандрівка" 
13.20 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
14.00 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради

15.00 Новини
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 ТОП�10 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 "Час мера"
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини
21.25 Вдала кар'єра
21.55 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат"
22.25 Четверта влада
23.00 Новини
23.20 Прес�ревю
23.25 ТОП�10 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма
00.35 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
01.05 Нарада в КМДА 
01.50 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради

03.00 Новини
03.25 Прес�ревю 
03.30 "Ріпка�ТВ"
04.00 Четверта влада
04.30 Вдала кар'єра 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Брейн�ринг

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Моя американська

нянька"
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Принц і серфер" 
11.10 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія"
13.55 Т/с "Вероніка Марс" 
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою  
15.30 Т/с "Будинок

шкереберть"   
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі" 
16.50 Фільм про фільм "Серіал

Ранетки"
17.55 Т/с "Татусеві доньки"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Щасливі разом"  
21.20 Т/с "Татусеві доньки" 
22.25 Камеді клаб. Україна
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
01.05 Х/ф "Люди під 

сходами". n  
02.45 Зона ночі
02.50 Невідома Україна
04.50 Зона ночі Культура
04.45 Рідні стіни
05.00 Університети милосердя
05.15 Він врятував нас від чуми
05.30 Найкращі... Серед

повитух
05.45 Зона ночі Культура
05.50 Місто Юрії. Біла Церква 
05.55 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "І знову Аніскін" 
08.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.15 Т/с "Пуаро"
12.10 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.10 Х/ф "Сходження"
15.10 Х/ф "Сліпа куля"

17.05 Т/с "Марш 
Турецького � 3"

19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Жандарм та

інопланетяни"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок" 
00.35 Х/ф "Опікун"
02.20 "Особистий погляд" 
04.25 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 Бізнес плюс
08.15 Х/ф "Сім няньок" 
10.20 "Моя правда. Тетяна

Самойлова"  
11.20 "Нез'ясовно, але факт"  
12.15 "Слідство вели.

Африканська пристрасть"  
13.10 "Документальний

детектив. Зробіть мене
вдовою"  

13.35 "Документальний
детектив. Нащадок
Чингіз�Хана"  

14.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 

15.00 Т/с "Комісар Рекс"  
17.00 "ВусоЛапоХвіст"  
18.05 "Вікна�Новини"  
18.15 Х/ф "Карнавальна ніч" 
20.00 "Танцюють всі!".

Невідома версія
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Снігова королева".

Мюзікл 
00.50 "Вікна � Спорт"
01.10 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Містика зірок"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс"
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя"
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Підводна одіссея Кусто  
08.00 Хіт �парад диких тварин
09.00 Коли погода творить

історію  
10.00 Чиста  наука      
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?   
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту   
13.15 Спецпроект  
13.50 Друзі тварин    
14.25 Назад до природи           
14.50 Таємниці затонулих

кораблів          
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Чиста  наука      
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя" 
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста  наука      
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
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00.45 Найсмішніша реклама  
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.10 Магія краси  
02.30 Україна стародавня    
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу 
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Т/с "Двоє зі скриньки � 2" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Щиросерде зізнання
20.00 Життєві сенсації
20.30 Т/с "Глухарь" 
21.30 Шустер Live
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Рикошет
05.00 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Погода 
09.10 Прес�анонс
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.50 Експерти дозвілля
10.20 Вихідні по�українськи
10.40 Рейс
11.00 Європейський вибір
11.20 Кордон держави 
11.40 Король професії  
11.50 Погода
11.55 Унікальна Україна
12.25 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чол.) 
13.20 Зелений коридор
13.45 Парламент
14.30 Погода
14.35 Наша пісня
15.20 До Дня Св. Миколая

"Зимова казка" 
16.25  Погода 
16.30 Лауреати телефестивалю

"Калинові острови". 
Д/ф "У пошуках
загубленого раю"

16.50 Книга.ua
17.35 Кіно.ua
18.05 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жін.) 
19.20 Х/ф "Польоти уві сні та

наяву"
21.00 Новини 
21.20 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 Що? Де? Коли?
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Експерти дозвілля
01.50 Екіпаж
02.15 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.00 Х/ф "Пригоди

маленького індіанця"
09.05 "Хто там?"
09.55 Х/ф "Елоїз сама вдома"
11.50 Х/ф "Відкритий чек"
13.50 "Світське життя"
14.45 "Найрозумніший"
16.30 "Ювілейний вечір Євгена

Петросяна"
17.35 Х/ф "Службовий роман"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Службовий роман"
21.25 Х/ф "Кохання за часів

холери"
00.15 "Наша russia"
00.35 Х/ф "Мис страху". n
02.50 Х/ф "Кохання за часів

холери"
04.55 "Ключ від спокуси"

ІНТЕР
06.00 Док.проект  "Легенди

Святого Миколая" 
07.00 "Свобода на Інтері" 
09.40 "Доки всі вдома" 
10.20 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
11.10 Комфорт�шоу

"Квадратний метр" 
12.00 "Модний вирок" 
13.00 Док. проект "Петро

Вельямінов. Дворянин у
комунізмі" 

14.00 Концерт до Дня Міліції
України 

16.00 Х/ф "Джентльмени
удачі"

17.50 Програма "Позаочі".
М.Боярський

18.50 Т/с "Загальна терапія"
20.00 "Подробиці" 
20.30 Ювілейний концерт

Н.Кадишевої 
23.50 Бокс. Заурбек

Байсангуров � Корнеліус
Бандрейдж 

01.00 Х/ф "Американські
дракони". s

02.40 Док. проект "Буремна
планета" 

03.30 "Ключовий момент" 
04.20 М/с "Звірятка в будинку

Теза" 
05.40 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.25 Факти
06.40 Погода
06.45 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
07.20 Акули бізнесу
07.45 Погода
07.50 Х/ф "Трикутник"
09.45 Кіно у деталях 
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Анекдоти по�українськи
11.10 Українці Афігенні
11.40 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
14.25 Х/ф "Швидкі зміни"
16.25 Х/ф "Шахраї"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Еон Флакс"
20.55 Х/ф "Монгол". s
23.15 Х/ф "Тріска". s
02.10 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.45 Х/ф "Брудний сором". s
05.15 Х/ф "Правильний 

Дадлі". s

ТРК “КИЇВ”
06.20 Резус�конфлікт
07.00 Новини 
07.20 Російське диво  
08.05 Досягти мети 
08.25 Корисна розмова 
08.35 Про сім'ю 
08.55 Економічний вісник 
09.20 Фестиваль "Мелодія двох

сердець" 
10.55 Робітниче завтра 
11.05 Навчайся з нами 
11.15 Дім живих історій 
11.50 ТОП�10 
12.00 Сім'я від А до Я 
12.25 Т/с "Сумна історія

кохання" 
13.25 "Стань Міс Всесвіт" 
14.20 Vip�стажер 
14.45 "Талантам вхід без черги" 
15.40 Концерт присвячений

Дню міліції
17.40 "Час мера" 
18.30 Х/ф "Клуб Жінок" 
19.50 Шанс  
21.00 Новини�тижневик
21.30 Х/ф "Клуб Жінок"  
23.00 Шанс�Models 
00.00 Полігон 
00.30 Т/с "Сумна історія

кохання"
01.15 "Стань Міс Всесвіт" 
02.00  "Шиканемо" 
02.45 Х/ф "Клуб Жінок"  
03.50 Новини�тижневик
04.20 Vip�стажер
04.45 "Талантам вхід без черги" 
05.40 Х/ф "Клуб Жінок"

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Х/ф "Прості бажання" 
07.20 Х/ф "Містер Бейсбол" 
09.35 Корисна площа  
10.30 Кулінарна програма "90�

60�90" 
11.00 ПроFаshіоn
12.20 Х/ф "Танцюй до упаду" 
14.30 Х/ф "Підземелля

драконів�2"  
16.35 Х/ф "Пригоди короля

Артура" 
18.30 Х/ф "Дюплекс"  
20.20 Х/ф "Без почуттів". s 
22.20 Зірка караоке�2
23.20 Спортрепортер
23.25 Х/ф "Епіцентр". s  
01.30 Х/ф "Втеча". s 

03.00 Зона ночі
03.05 Невідома Україна
05.00 Зона ночі Культура
05.05 Земці
05.15 Чи повернеться лікар?
05.30 Благодійна медицина
05.45 Памятай про життя
06.00 Зона ночі

НТН
06.00 "Особистий погляд"
06.30 "Блага звістка з Ріком

Ренером"
07.00 "Голос перемоги"
07.15 Х/ф "Вам і не снилося"
09.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.15 "Маски�шоу"
11.20 М/ф "Детектив Друпі"
12.10 Х/ф "Маленька Віра"
14.40 "Правда життя". Сам собі

мама й тато
15.15 Х/ф "Жандарм та

інопланетяни"
17.00 Т/с "Каменська � 2"
19.00 Х/ф "Джеймс Бонд. І

цілого світу замало"
21.30 Х/ф "Білявка з

амбіціями"
23.20 Х/ф "Гіркий місяць"
02.00 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"

СТБ
05.20 "Секретні історії. НЛО.

Хроніки таємних погонь"  
06.05 "Наші улюблені

мультфільми"
07.25 "Навколо світу"  
08.30 "Еники�беники"
09.00 "Їмо вдома"  
10.05 "ВусоЛапоХвіст"  
10.45 "Наші улюблені

мультфільми"
12.25 Концерт М. Задорнова "Я

люблю тебе, життя"
13.10 "Танцюють всі!"Невідома

версія
15.10 Х/ф "Храм кохання" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання" 
19.00 Х/ф "Карнавальна ніч" 
20.45 "Карнавальна ніч".

Невідома версія"
21.45 "Зіркове життя. Зірки

поза законом"  
22.50 "Моя правда. Тетяна

Самойлова"  
23.50 "Нез'ясовно, але факт"  
00.50 "Надзвичайні історії.

Полювання на олігархів"  
01.50 Х/ф "Годзилла . рятівник

Токіо" 
03.20 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 Дивись!
07.00 Ранковий мультик
07.30 Дом�2
08.30 Програма для дітей

"Марві Хаммер"
09.00 Ретро�мультик
09.30 Т/с "Мурашки по шкірі" 
10.30 Т/с "Зірки" 
11.30 Дивись!
12.00 Танці без правил
13.00 Заборонена зона
14.00 Єралаш
14.30 Т/с "Троє зверху�2"
15.00 М/с "Нова сімейка

Адамсів"
16.00 Наші рекорди
17.00 Фактор страху
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Великий брат
19.30 Дом�2
20.30 Вечірній мультик
21.00 Заборонена зона
22.00 Сміх без правил
23.00 Дивись!
23.30 Дом�2. Спецвипуск
00.00  М/с "Манускрипт ніндзя"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.45 "Погода"   
06.50 Як це робиться?   
07.30 Коли погода творить

історію  
08.30 Зелена варта 
09.00 Секрети історії   
10.00 Школа ремонту   
11.00 За сім морів   
11.30 Фотолайф  
12.00 Хроніки крокодила             
12.30 Гавайські тюлені    
13.36 Чиста  наука      
14.40 Грозова хмара  
15.45 Визначні стародавні

будівлі  
16.50 Таємне життя Північної

Кореї  
17.50 Лавина .біла смерть  
19.00 Т/с "Дороги,які ми

вибираємо"
00.45 "24 години. Світ" 
01.05 "24 часа.Жизнь"

Дайджест  
01.40 Найсмішніша реклама 

02.20 Україна стародавня    
04.50 Зелена варта  
05.15 Сильні світу сього  
05.30 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 Шустер Live
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Листа Дідові Морозу
10.30 М/с "Мисливці за

примарами"
11.00 Зірки гумору
12.00 Х/ф "Доможися успіху"
14.00 Т/с "Глухарь"
16.00 Шоу "На десять років

моложе" 
16.30 Суботній вечір. Концерт
19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода
19.45 Т/с "Двоє зі скриньки � 2"  
21.45 Щиросерде зізнання
22.15 Життєві сенсації
23.00 Х/ф "Талановитий містер

Ріплі"
01.35 Святковий виграш 
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Х/ф "Американський

дідусь"
05.30 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Доки батьки сплять
09.10 Підсумочки
09.15 Антивірус для дітей
09.30 Крок до зірок
10.00 Ігри чемпіонів 
10.30 Нова армія
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.50 Погода
12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"
12.30 Здоров'я 
13.25 Служба розшуку дітей
13.30 Аудієнція
14.00 "Знайдемо вихід"
14.50 Погода
14.55 Благовісник
15.25 Д/ф "Прошу встати,

реформа іде" 
15.55 Богатирські ігри. Кубок

України. Черкаси
16.50 Погода
17.00 Біатлон. Кубок світу.

Естафета (чол., жін.)
18.10 Діловий світ. Тиждень
18.55 Погода 
19.05 КВК � 2008.
21.00 "Культурний фронт" з

Ю. Макаровим
21.30 Д/с "Червоний

ренесанс" 
22.30 Погода
22.35 Наш футбол
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.10 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.15 "Топ гір � 2"
08.05 Бокс по�справжньому.

Кезміт Цинтрон � Лавмор
Нду

09.05 "Лото�забава"
10.05 М/с "Мої друзі Тигрик та

Вінні"
10.55 "Караоке  на Майдані"
11.50 Х/ф "Службовий роман"
15.00 Т/с "Не краса по�

американськи"
15.55 "Катастрофи"
16.30 "Найрозумніший: дорослі

ігри"
18.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Кохання � зітхання"
22.35 "Світське життя"
23.35 Х/ф "Співчуття пані

помсти"
02.05 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
02.50 Х/ф "Співчуття пані

помсти"
04.45 "Ключ від спокуси"
05.25 "Катастрофи"

ІНТЕР
06.00 Док. проект "Справжнє

обличчя ураганів" 
06.40 Бокс Заурбек

Байсангуров � Корнеліус
Бандрейдж 

07.50 Х/ф "Новачок"
10.00 "Україно, вставай!" 
10.30 Х/ф "Джентльмени

удачі"
12.20 Х/ф "Гра у схованки"
14.20 Ювілейний концерт

Л.Лещенка 
17.40 Х/ф "Холодне сонце". s
20.00 "Подробиці тижня"
20.50 Х/ф "Один день". s

22.50 Х/ф "Консерви". s
01.20 "Подробиці тижня" 
02.10 Х/ф "Новачок"
03.40 "Ключовий момент" 
04.30 "Знак якості" 
05.10 М/с "Звірятка в будинку

Теза"
05.55 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.25 Факти
06.40 Погода
06.50 Т/с "Альф"
07.10 Погода
07.20 Х/ф "Шахраї"
09.10 Квартирне питання
10.05 Ти не повіриш!
11.05 Чудо�люди
11.35 Надзвичайні історії
12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.30 Х/ф "Аполо 13"
16.50 Х/ф "Еон Флакс"
18.45 Факти тижня
19.20 Спорт
19.25 Х/ф "Пригоди Плуто

Неша". s
21.20 Х/ф "Кремінь". s
23.10 Х/ф "Літо в бікіні�2". s
02.00 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.30 Х/ф "Немає такого

бізнесу, як шоу�бізнес". s

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини�тижневик
07.30 Музична програма
08.00 Російське диво
08.50 Шанс 
10.00 Резус�конфлікт 
10.55 "Шиканемо" 
11.45 Клуб Суперкниги 
12.05 Церква "Посольство

Боже" 
12.30 Золотий гусак 
13.05 Т/с "Сумна історія

кохання" 
14.05 Вдала кар'єра 
14.40 Шанс�Models 
15.40 Брейн�ринг 
16.30 Фестиваль "Мелодія

двох сердець" 
17.55 Х/ф "Моонзунд" 
20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою
21.00 "По суті"
21.30 Х/ф "Чужі листи" 
23.15 Новини�спорт�тижневик
23.35 Золотий гусак 
00.05 Англійська за 4,5 місяці 
00.25 Т/с "Сумна історія

кохання" 
01.10 Х/ф "Моонзунд" 
03.25 Резус�конфлікт 
04.10 "По суті" 
04.40  Х/ф "Чужі листи"

НОВИЙ КАНАЛ
006.05 Х/ф "Визнання чоловіка"  
007.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Кліпси
09.10 Руйнівники міфів
10.20 Алло гараж 
10.55 Х/ф "Пригоди короля

Артура"
12.50 Шоуманія
13.30 Ексклюзив
14.10 Аналіз крові
14.55 Зоряні драми 
15.55 Info�шок
16.50 Х/ф "Дюплекс" 
18.40 Х/ф "Перша донька"  
20.45 Х/ф "Божевільний

професор�2"  
22.45 Шоу "Файна Юкрайна"
23.10 Камеді клаб 
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф "Міські легенди". n 
02.15 Зона ночі
02.20 Невідома Україна
04.15 Зона ночі Культура
04.20 Середньовіччя починається

о 18.00
04.35 Я, милістю Божою, пан

возний
05.00 Видряпатися на попа
05.15 Зона ночі Культура
05.20 Український Соломон, або

Українська правда і закон
05.30 Утрачені права
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Особистий погляд"
07.00 "Повнота радості життя"
07.35 Х/ф "Убити "Шакала"
09.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.20 "Маски�шоу"
11.30 М/ф "Том і Джеррі"
12.30 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
14.55 "Речовий доказ". Сучасні

джентльмени удачі
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Льова Задов
16.00 Т/с "Опер Крюк" 
18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Оскар"
20.30 Х/ф "Очі змії"
22.30 Х/ф "Акули"
00.20 Х/ф "Нещадні"

02.10 "Особистий погляд" 
04.10 "Речовий доказ"

СТБ
05.45 "Фантастичні історії.

Відьми ери Водолія"  
06.30.00 "Наші улюблені

мультфільми"
08.00 "Навколо світу" 
09.00 "Їмо вдома"  
10.05 "Снігова королева".

Мюзікл 
12.15 "За Вікнами"  
13.15 "В пошуках істини.

Олена Блаватська. У
змові з духами"  

14.10 "Слідство вели. Красуня
та чудовисько"  

15.10 "Документальний
детектив. Гіркий присмак
кохання"

15.50 "Правила життя.
Ковбасні обрізки"  

16.50 "Нез'ясовно, але факт"
18.05 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Торкнутися неба" 
22.05 Х/ф "Їсти подано! або

Обережно, кохання" 
00.00 "Неймовірні історії

кохання" 
01.00 "Детективні історії.

Афери жіночого роду"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30  Програма для дітей

"Мандрівник Віпо"
09.00 Ретро�мультик
09.30 М/с "Нова сімейка

Адамсів"
10.30 "Поверніть мені маму"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Заборонена зона"
13.00 Баскетбол.Чемпіонат

УБЛ."Ферро"�"Дніпро"
15.00 "Єралаш"
15.30 "Ключі від форту

Буайяр"
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Великий брат
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Убойна ліга"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 М/с "Ельфійська пісня"
00.30 М/с "Берсерк"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Як це робиться?   
06.34 Хроніки крокодила     
07.05 "24 години.Життя"

Дайджест  
07.35 Зелена варта 
08.10 "24 години. Світ"
08.30 За сім морів  
09.00 Секрети історії   
10.00 Школа ремонту    
10.55 Грозова хмара  
12.00 Т/с "Дороги,які ми

вибираємо"
17.45 Усередині            
18.49 Гавайські тюлені    
20.00 Х/ф"Переконання"   
21.55 Техніка, що допомагає

врятуватися 
23.00 Сильні світу сього  
23.20 Автомобілі майбутнього  
00.25 Найсмішніша реклама  
01.05 Ціна перемоги  
04.50 Найсмішніша реклама       
05.15 Сильні світу сього  
05.30 Зелена варта

ТРК “УКРАЇНА”
06.20 Події
06.45 Спортивні події
06.50 Погода
07.00 Х/ф "Доможися успіху"
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Листа Дідові Морозу
10.30 М/с "Мисливці за

примарами" 
11.00 Суботній вечір. Концерт
13.00 Т/с "Двоє зі 

скриньки � 2" 
15.00 Т/с "Жнець" 
17.00 Х/ф "Тільки повернися" 
19.00 Події тижня
19.45 Т/с "Двоє зі 

скриньки � 2"
22.20 Футбольний уїк�енд
23.30 Х/ф "Черниця"
01.30 Святковий виграш
03.30 Події тижня
04.05 Х/ф "Повість про першу

любов" 
05.30 Мультфільми

СУБОТА

20 грудня

НЕДІЛЯ

21 грудня
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торсійних полів ГПЗ викори�
стовують матеріали � віск,
мінерали, папір, повстину
(войлок).  

• Не спати головою до кута
кімнати.

• Спати головою до півночі.
Крім ГПЗ торсійний ком�

понент мають електромагніт�
ні випромінювання телевізо�
рів, моніторів персональних
комп'ютерів (ПК), іншої
електронної техніки. Медичні
кола занепокоєні тим, що
серед користувачів ПК  вия�
влено новий тип захворюван�
ня � синдром комп'ютерного
стресу оператора. Він  супро�
воджується головними боля�
ми, запаленням очей, алергі�
єю, млявістю,  роздратовані�
стю, депресією, онімінням та
болями в руках, шиї, плечах,
неясністю зору на далекій і
близькій відстані, косоокістю,
зниженням працездатності.

Негативно впливає на
організм мобільний телефон.
Згідно світової статистики
найчастіше на рак головного

мозку хворіють поліцейські
США, бо вони найбільше
користуються стільниковим
зв'язком. Навіть під час сну
тримають апарат біля себе.

В зв'язку з тим, що відмо�
витися від користування
електроприладами неможли�
во, для збереження здоров'я
необхідно дотримуватися
таких правил: 

• При розмірах екрана
монітора по діагоналі 38 см,
43 см, 48 см, 53 см, відстань
від екрана до очей користува�
ча ПК має бути відповідно 60�
70 см, 70�80 см, 80�90 см, 90�
100 см.

• Монітор треба встано�
влювати по відношенню до
вікна так, щоб денне світло
падало на екран зліва під
кутом 30 градусів в горизон�
тальній площині.

• Старшокласники мають
працювати за комп'ютером
не більше двох годин на добу,
а молодші учні � на більше
години.

• Для запобігання  захво�
рювань кистей рук треба чер�

гувати роботу на клавіатурі з
роботою "мишкою".

• Після кожної години
роботи за комп'ютером
необхідно робити перерву �
активний відпочинок протя�
гом 10 хвилин. Таку перерву
добре використати для трену�
вання очей. 

Вправи для очей. Погляд
направити на природний зеле�
ний пейзаж, розглядаючи на
ньому  деякий час дрібні пред�
мети на відстані 20�40 метрів,
потім перевести погляд і роз�
глядати дрібні деталі близько
розташованих предметів, так
чергувати. Крім того, не
повертаючи голову, обертати
орбітами очей по два оберти в
правий і лівий бік, повторити
вправу10 разів. Далі �  закоти�
ти орбіти очей під лоба, одно�
часно повертаючи погляд влі�
во�вправо, швидко опустити
очі максимально вниз, зак�
ривши їх. Вправу повторити
30 разів.  Далі, не поспішаю�
чи, закрити очі, потім широко
розкрити, повторити кілька
разів. Щоб зберегти зір, такий

комплекс вправ користувачу
ПК  незалежно від тривалості
роботи треба повторювати 3�5
разів протягом дня.

• Ні в якому разі не вста�
новлювати в спальні комп'ю�
тер, телевізор, "зарядку"
мобільного телефону, "базу"
радіотелефону, який найкра�
ще замінити на звичайний.

• На ніч обов'язково від�
ключати від мережі телевізор,
магнітофон, музичний центр,
інші джерела електромагніт�
ного випромінювання.

• Не ставити в головах
електронні годинники,
будильники.

• Періодично контролю�
вати потужність СВЧ�печі. 

• У світильників, що над
ліжком, плафони мають бути
повернені так, щоб світло
було направлено догори.

• Для захисту від нега�
тивного впливу комп'ютера
й іншої електропобутової
техніки, що випромінює
СВЧ, застосовують  захи�
сний пристрій ОР ОРПОСТ�
1, розміри котрого такі: діа�

метр 5 см, висота 1 см, вага
30 г (див. в Інтернеті
www.spinor.kiev.ua).  Розмі�
щують його поміж моніто�
ром чи іншим електроустат�
куванням і людиною � радіус
захисту пристрою від торсій�
них полів 2,5 кв. м. Для
захисту від торсійних полів
мобільного телефону при�
стрій ОР ОРПОСТ�1 треба
носити в портфелі. Опти�
мальний час тримання при�
строю при собі ( при кори�
стуванні мобільним телефо�
ном, находженням в ГПЗ ,
інших аномальних зонах)
має бути від 2�х до 4�х годин
на добу.

Даний матеріал підгото�
влено для проекту "Діти за
своє життєве середовище",
що його виконує Громадське
дитяче об'єднання "Юнісфе�
ра" в рамках програми
малих проектів Посольства
Королівства Нідерландів 
(Матра КАП).

Володимир Боженко, 
кандидат технічних наук

початок на стор. 4

Районні служби інформують

У
теперішній час,
мабуть, не знай�
деться такої люди�

ни, яка  хоча б щось не чула
про туберкульоз. І не дивно,
адже ця хвороба є найакту�
альнішою проблемою суча�
сної медицини і держави. У
1983 році ВООЗ оголосила
туберкульоз проблемою сві�
тового значення, яка вимагає
прийняття невідкладних
рішень для запобігання поши�
рення інфекції. За останні 15
років в Україні склалася
напружена епідемічна
ситуація щодо туберкульозу.
Загальне погіршення стану
здоров'я населення в поєднан�
ні з недостатнім фінансу�
ванням медичних служб та
проживання значної кілько�
сті наших людей на грані бід�
ності складають "бомбу",
що вибухнула епідемією.

Про туберкульоз було відо�
мо вже давно. Ще два століття
тому люди потерпали від хво�
роби зі схожими симптомами і
називали її сухотою. Навіть
"великі" українці �  поетеса
Леся Українка та композитор
Євген Павлович Гребінка,
страждали від туберкульозу.
Нездужав та  помер від нього і
всесвітньо відомий компози�
тор Шопен.

Сьогодні туберкульоз вва�
жають соціальною пробле�
мою. Адже йому переважно
підвладні люди малозабезпе�
чені та з асоціального прошар�
ку (в'язні, бомжі). Це, звісно,
так, бо чинники як  погане
харчування, тривале перебу�
вання у холодному вологому
середовищі, паління, нарко�

манія, зловживання алкого�
лем надто сприяють цьому
захворюванню. Та з кожним
роком все частіше хвороба
уражує осіб із сімей з достат�
нім матеріальним забезпечен�
ням. Отже, існують й інші
фактори ризику, якими
можуть бути цукровий діабет,
виразкова хвороба шлунку та
дванадцятипалої кишки, хро�
нічні бронхіти. Але на першо�
му плані знаходяться "руйнів�
ні" стреси, які супроводжують
наше насичене життя і, на від�
міну від позитивних "розви�
ваючих" стресів, призводять
до швидкого старіння організ�
му і виникнення хвороб. 

Зважаючи на все це, захо�
ди профілактики туберкульозу
очевидні: запобігання чинни�
ків ризику, раціональне хар�
чування, багате на вітаміни,
білки, та вироблення в собі
стійкості до негативних емоцій
і стресів. А в дитячому віці це
також  імунопрофілактика �
щеплення вакциною БЦЖ..

Але, з огляду на те, що ми
можемо перебувати поруч з
хворими на активну форму

туберкульозу (в магазинах,
транспорті, на подвір'ї) самі
про це не здогадуючись, нара�
жаючись на легкий повітряно�
краплинний шлях пере�
давання збудника, ризик зара�
ження дуже вагомий. Тільки
люди з сильним імунітетом,
що є "сторожовим псом"
нашого організму, не підда�
ються даній інфекції.

Впродовж 6 місяців 2008
року в Київській області заре�
єстровано 625 випадків впер�
ше виявленого туберкульозу,
найбільшу частку з них скла�
дають жителі сільської місце�
вості, і з кожним днем їхня
кількість зростає.

Для того, кого спіткала біда
зустрітися з туберкульозом
особисто, це є великою непри�
ємністю, але ж туберкульоз �
хвороба виліковна,  головне
вчасно її діагностувати. Слід
пам'ятати, що спочатку захво�
рювання  поводить себе відно�
сно спокійно, може турбувати
лише втомлюваність, пітли�
вість, переважно в нічний час,
субфебрильна температура
(37�380С) та незначне трива�

ле покашлювання, а іноді й
таких симптомів може не бути
або ж хворий на них може не
зважати. Таким чином, звер�
таються до лікаря тоді, коли
хвороба "розгориться",
ускладниться і проявиться на
рентгенограмі розпадом леге�
невої тканини. На жаль, в
нашому районі такі випадки
спостерігаються досить часто.
А при розпаді (деструкції)
вилікуватись набагато склад�
ніше, часто хвороба перехо�
дить в хронічну форму, несе за
собою тяжкі ускладнення, що
згодом можуть призвести до
летального наслідку. А все
могло б бути інакше при вия�
вленні туберкульозу на ран�
ньому етапі. Відомо, що ми
дуже боїмося хворих, які ліку�
ються в протитуберкульозних
диспансерах. Але чи такі вони
небезпечні? Вони ж прийма�
ють необхідні препарати і зна�
ходяться на  шляху до одужан�
ня на відміну від тих, які, не
підозрюючи, що хворі на
туберкульоз, їздять в транс�
порті, перебувають у гро�
мадських місцях, розносять
інфекцію.

Отже, головне � вчасна
діагностика на ранній стадії
хвороби, а далі � ефективне
лікування. Основними профі�
лактичними методами діагно�
стики хвороби у дітей є реак�
ція Манту, для дорослих �
флюорографічне обстеження.
Аналізуючи рівень прохо�
дження ФГ�обстеження насе�
лення нашого району, можна
припустити, що або люди не
розуміють його важливості,
або бояться, бо обізнані в

тому, що це є додатковим про�
меневим навантаженням. Але
це навантаження є трошки
більшим за перебування впро�
довж цілого дня на пляжі, а
проводиться 1 раз на рік для
осіб з групи ризику (з цукро�
вим діабетом, виразковою
хворобою, хронічним бронхі�
том) та з декретованої групи
(педагоги, медики, працівни�
ки підприємств харчової про�
мисловості та комунальних
служб), а для всього іншого
населення � 1 раз на 2 роки.
Ми засмагаємо на пляжі або ж
відвідуємо солярій іноді й не
замислюючись про опромінен�
ня, то невже за такої кратності
флюорографія завдасть
шкоди? Не ризикуйте,
обов'язково своєчасно прой�
діть ФГ� обстеження, це пот�
рібно для Вашого життя.

Будьте здоровими завжди,
а при виявленні хвороби � не
панікуйте, просто лікуйтесь.
Пам'ятайте, хворобу можна
розцінювати як компроміс
між життям та смертю. Тому,
захворівши, людина обирає 
"менше із двох зол", а виліку�
вавшись � отримує перемогу,
яка, незалежно від того де
вона отримана � в бою, чи в
боротьбі із захворюванням,
завжди приносить позитивні
емоції.

Отож, позитивних Вам
емоцій, що благоприємно
впливають на організм, підви�
щують імунітет та приносять
нові сили!

Лікар�епідеміолог Києво�
Святошинської РайСЕС 

Шевченко О.М.

Медична служба цивільної оборони

Києво&Святошинського району попереджаєТУБЕРКУЛЬОЗ ВИЛІКОВНИЙ
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Творчість

В
листопаді місяці
цього року від�
ділом освіти

Києво�Святошинської
райдержадміністрації
та Києво�Святошин�
ським районним цен�
тром творчості моло�
ді "Оберіг" була про�
ведена районна вис�
тавка�конкурс дитя�
чого малюнка "Чарів�
на палітра". В кон�
курсі взяли участь
понад 25 освітніх
закладів нашого райо�
ну, виставкові зали
"Оберігу" вмістили  більш
ніж 400 дитячих робіт.
Дуже  радує той факт, що
образотворче  мистецтво  з
кожним  роком  набуває   все
більшої  популярності  серед
учнівської молоді. Роботи
оцінювалися  в трьох вікових
категоріях,   загалом � від 6
до 18  років.  Над  оцінюван�
ням дитячих малюнків працю�
вало журі у такому складі:

Цепляєв
В о л о д и �
мир Григо�
рович �

художник,
скульптор;

В и ш н я к
В о л о д и м и р

Федорович �
художник�графік,

викладач   образотворчого
мистецтва;  Висоцький  Олек�
сандр Іванович �  художник.
Взагалі, порівняно з мину�
лим  роком, виставка  прой�
шла  на  більш  високому
рівні. По�перше, робіт�уча�
сників  стало значно більше,

по�друге,  збільшилась кіль�
кість технік, а також помітно
покращився рівень виконан�
ня та оформлення робіт.    

Всі члени журі звернули
увагу на роботи вихованців
зразкової студії образотвор�
чого мистецтва "Звичайне
диво", яка працює на базі
КСР ЦТМ "Оберіг". Видно,
що студія, яку вже понад
десять років очолює Поліщук
Тетяна Іванівна, плідно
працює, розвивається  та  з
кожним  роком  охоплює  все
більшу кількість дітей.  І не
дивно, тому що Тетяна Іва�
нівна не просто талановитий
педагог � вона добра, душев�
на людина, яка в кожного
вихованця вкладає часточку
своєї душі. Також, вже не
вперше, відмітили вихованку
студії "Звичайне диво" Чеке�
ріс Інгу. Її роботи  просто
захоплюють: з картин на вас
дивляться чіткі обличчя,
кожне з яких має свій пев�
ний настрій, стан душі і

навіть долю... Інга отримала
Гран�прі в номінації "графі�
ка, гелева ручка".   

Як і минулого року, вра�
зили роботи Новікова Павла,
учня  Гореницької  загально�
освітньої  школи  І�ІІІ ступе�
нів. Досконале володіння
олійною технікою,  відчуття
кольорової гами,  цілісність
художнього вираження �  все
це, безумовно, присутнє в
роботах шістнадцятирічного
майстра. Павло отримав
Гран�прі в номінації "живо�
пис, олія". 

В цілому, хороших робіт
було більш ніж достатньо.
Враховуючи велику кількість
номінацій, переможцями
стали понад шістдесят дітей.
Серед них вихованці Виш�
нівського центру творчості
дітей та юнацтва на базі
Тарасівської та Петропавлів�
сько�Борщагівської загаль�
ноосвітніх шкіл, Хотівського
НВК "Хотівська загально�
освітня школа І�ІІІ ступенів �
гімназія", Вишнівської ЗОШ
І�ІІІ ст. № 4, Білогородської
ЗОШ І�ІІІ ст. № 1, Києво�

Святошинського районного
центру творчості молоді
"Оберіг".  

Ми маємо пишатись тим,
що наш район багатий на
талановиту молодь та відда�
них своїй справі  педагогів�
наставників. Приємно, що є
люди та заклади, які займа�
ються організацією подібних
конкурсів, приємно, що є
діти, які  беруть в них участь
та  перемагають.   

Тетяна Скочко

Н
а га д а є м о ,
що з 3 по 5
грудня, з

нагоди Міжнародного
дня інвалідів у Київ�
ському Палаці мис�
тецтв "Український
дім" було розгорнуто
виставку "Система реа�
білітації інвалідів в
Україні", яку відвідав
Президент нашої дер�
жави Віктор Ющенко.
В експозиції були пред�
ставлені художні робо�
ти (картини, вироби з
різних матеріалів, різь�
блення тощо) митців,
які представляють лю�
дей з особливими потребами, а також продук�
цію протезно�ортопедичних підприємств та
підприємств громадських організацій інвалідів.

Та все ж таки головною струною заходу
була саме мистецька. Тому й не дивно, що
впродовж трьох днів найбільше відвідувачів
збиралося саме в своєрідній картинній гале�
реї, до якої увійшли кращі полотна живопису
інвалідів з усієї України.

Представником Боярки, чия творчість
також не залишилася поза увагою організато�
рів виставки, був Дмитро Шипулін � талано�
витий художник, якого тут, виявляється,
добре знають. Про це можна судити хоча б з
того, що люди підходять до нашого земляка як
до давнього знайомого, дружньо посміхаю�
чись, міцно тиснуть руку, цікавляться: 
"Чимось новеньким порадуєте цього року?"
Адже роботи Дмитра Миколайовича експону�
ються в Українському домі вже не вперше...

А цього року Дмитро Шипулін прибув до
столиці з... золотокосою красунею, яка лине в
майбутнє серед таких же золотаво�жовтих, як
і її коштовне вбрання, лілей та бездонної бла�
киті чи то чистого високого неба, а чи ріки

часу. Саме так Дмитро
бачить один із найсти�
гліших літніх місяців.
Робота, яка є однією з
цілого циклу полотен
"Місяці року", так і
називається � "Чер�
вень". Підходиш до неї
� і здається, що чуєш
п'янкий запах розігрі�
того щедрим сонцем
меду. Настільки реаль�
ний, що в якусь мить
навіть відчуваєш його
солодкий п'янкий тру�
нок на вустах...

І от хвилюючий
день 5 грудня. Здаєть�
ся, сама природа землі

української вирішила привітати цих талано�
витих і мужніх людей, салютуючи на їхню
честь сліпучим сонячним промінням і лагідно
пестячи теплом погожої днини! 12.00 � урочи�
сте закриття Всеукраїнської виставки, прис�
вяченої Міжнародному дню інвалідів, а відтак
� нагородження дипломами учасників. Най�
більше хвилювалася... мама Дмитра � Тетяна
Олександрівна. І на те була вагома причина:
перед самим нагородженням її син кудись
таємниче зник. Чи то автографи роздавав, чи
інтерв'ю давав � наразі невідомо. Та все ж з'я�
вився вчасно, тому й особисто прийняв
Диплом учасника виставки ("за активну
участь та творчу майстерність") і квіти з рук
заступника Міністра праці та соціальної полі�
тики України Леоніда Олексійовича Савенка. 

І, звісно ж, першою, хто привітав Дмитра
з нагородою, була Тетяна Олександрівна
Шипуліна � його любляча матуся...

А ми приєднуємося до цих вітань і щиро
зичимо нашому землякові нових робіт, нових
відзнак, нових шанувальників його таланту і
всіляких гараздів.

Радислав Кокодзей

В попередньому номері ми розповідали про заходи, які відбулися до Міжнародного дня інва�
лідів у нашому рідному місті. Чи не найбільше захоплення викликала виставка художніх робіт
наших земляків, яка, власне, й відкрила урочистості. Та, виявляється, творчість Боярських
митців добре знають навіть в столиці нашої держави...

ТТВВООРРЧЧІІССТТЬЬ  ББООЯЯРРЧЧААННИИННАА  ВВШШААННУУВВААЛЛИИ  ВВ  ССТТООЛЛИИЦЦІІ

МИСТЕЦЬКА ВІТАЛЬНЯ ОБЕРІГУ

Оголошення

До уваги керівників організацій,

установ, закладів, підприємств та ЖБК.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" пропонує укласти договір про

надання послуг з поточного ремонту та обслуговування сантехніч�

ного обладнання і внутрішніх інженерних мереж: опалення, водо�

постачання, каналізації.

До договору додається базовий перелік робіт та розрахунок

ціноутворення.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" � багатофункціональне

ремонтно�будівельне підприємство, у складі якого � високооргані�

зовані виробничі дільниці, виробничо�технічна база, високопро�

фесійні фахівці.

Діяльність нашого підприємства, яка пов'язана з розвитком

надання комунальних послуг, отримала підтримку на місцевому та

державному рівні.

Розробка інноваційних проектів та перспективних виробничих

програм покладені в основу науково�експериментальної і виробни�

чої діяльності нашого підприємства.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" є структурою, що здатна нада�

вати послуги по проектуванню, будівництву, монтажу, ремонту,

обслуговуванню об'єктів будь�якої складності "під ключ".

Контактні телефони: 474131,  840684128459412

Боярській ЗОШ І�ІІІ ступеня № 5 (вул. Б. Хмельницького, 57�а)
на постійну роботу потрібен технічний працівник.

Адміністрація ЗОШ

20 грудня 2008 р. з 13 � 00 до 16�00 год. в Боярському будинку
культури буде проводитись конкурс авторської пісні.  До участі у
конкурсі запрошуються всі бажаючі віком від 16�ти до 20�ти років.
Кожен учасник  подає  заявку на участь у конкурсі  в день його про�
ведення. Порядковий номер запису в заявці є номером послідовно�
сті виступу.  Кожен учасник виконує  1� 3 пісні (бажано різножан�
рові). Переможці  нагороджуються Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня та
призами. Адреса Боярського БК: вул. Шевченка, 82 (тел. 35�940).

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І
ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМЦЯМ МІСТА

До 31 грудня продовжується передплата на 2009 р. Річна
вартість передплати одного примірника газети "Боярка�Інформ"
мінімальна по Україні � 32,57 грн.!

Допоможіть інвалідам війни та праці передплатити газету
"Боярка�Інформ" на 2009 рік (передплатний індекс � 98573).

Тел. для довідок: 47�079,  8�068�354�31�16
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Спорт

Н
і, то був не місь�
кий, а беріть
вище � районний

(!) чемпіонат з волейболу.
Три місяці 9 команд сходи�
лися в герці, приборкуючи
вередливу Фортуну, самий
непокірний характер якої
втілився в образі прудкого й
не передбачуваного волей�
больного м'яча, й виборюю�
чи звання найсильніших,
наймайстерніших, найпро�
фесійніших. Три місяці,
крок за кроком, йшли
команди по клітинках тур�
нірної таблиці до сяйливої
вершини чемпіонського
Олімпу. І ось � 7 грудня: день
трепетно�святковий і неза�
бутній. Тому що � фінал.

Сам фінал описати про�
сто неможливо. Тому що
треба бачити цей фанатич�
ний блиск очей і ці краплі
поту на скроні; треба чути
це шаленство вболівальни�
ків, які щільним колом роз�
ташувалися навколо волей�
больного майданчику; треба
відчути цю неповторну
атмосферу, коли неприми�
ренні суперники щиро тис�
нуть один одному руки після
гри й весело сміються, жар�
туючи один над одним. І
прощаються фразою, у якій
� самий сенс їхнього життя:
"До наступного чемпіонату!"

Ще на підході до примі�
щення Боярської ДЮСШ
того теплого недільного
ранку перехожі здивовано
повертали голови на звуки
глухих ударів та захоплений
рев десятків голосів зі слова�
ми: "Що там відбувається?
Давай подивимося!", і
завертали до зали.

А тут � зовсім інше життя
і зовсім інший світ! Шкіря�
ний м'яч зринає над сіткою й
кулею мчить до супротивни�
ків, несучи за собою шлейф
підбадьорливих вигуків вбо�
лівальників. Гуп�гуп�гуп!
Глухі удари віддаються в
залі, мов удари серця, а
картки табло так і миготять,
не встигаючи фіксувати

голи. З яких складається
рахунок кожного матчу.

Гостей Боярки предста�
вляли команди з Гатного,
Вишневого, Лісників та
Софіївської Борщагівки.
Господарі були менш чисель�
ними � всього 3 команди:
"Молодіжка", "Ветерани" та
команда ДЮСШ. Та, попри
це, їхня гра виявилася наба�
гато результативнішою.
Спочатку команда Боярсь�
кої ДЮСШ добряче втерла
носа вишнівчанам. Рахунок
� 2:0 (це � по очкам, тому що
кількість забитих м'ячів, на
відміну від матчів футболь�
них, у волейболі просто
астрономічна...) 

Та найголовніше � попе�
реду: матч чемпіонів�земля�
ків, двох найсильніших
команд району, одна з яких
вже давно стала живою
легендою, а друга � завтраш�
нім днем Києво�Свято�
шинського волейболу. Так,
ви, звісно ж, не помилили�
ся. Ось вони, Боярські
фаворити, на майданчику:
"Молодіжка" та "Ветерани"!
Що відбувається в залі! Які
швидкості, які карколомні й
чітко вивірені комбінації на
майданчику і яке шаленство
вболівальників!

При нагоді зазначимо:
найголовніше, що показала
ця гра, це те, що молодіжна
збірна вже виросла з дитя�
чих "коротких штанців" й,
загартувавшись на різнома�
нітних змаганнях, впевнено
стала "на крило". А відтак...
втратила поблажку вболі�
вальників. "Ве�те�ра�ни!
Ве�те�ра�ни!" � скандують
трибуни, підбадьорюючи
тих, кому підтримка,
мабуть, таки потрібніша.
Втім, з гри цього не скажеш:
ви не повірите, але в першо�
му таймі "Молодіжка"...
програє: здавалося б, безна�
дійно! 8:23 на користь вете�
ранів, а до кінця першого
матчу � лічені хвилини!
Невже досвід таки перемо�
же?

Команди міняються поля�
ми... Молодіжка стрімко
кидається в атаку... Ветера�
ни не здаються... Перемога
балансує на тонкій грані
рахунку, немов на вістрі
меча... Мабуть, такої запе�
клої боротьби, такої май�
стерності з боку обох

команд, такого феєричного
спортивного шоу давно не
бачила ні Боярка, ні
район... Емоції просто пере�
повнюють залу. Здається,
ще мить � і вони (емоції)
просто знесуть дах спортив�
ної зали, і тоді вже саме
сонце і високе небо будуть
вільно спостерігати за цим
двобоєм. Та, як завжди �
недоречно, звучить фіналь�
ний свисток арбітра...

Ось вона � урочиста мить
нагородження, солодка мить
тріумфу! Спочатку � парад�
але команд учасниць... Зву�
чить Державний гімн Украї�
ни. До зали вносять Держав�
ний прапор... Та з нагоро�
дженням не поспішають.
Тому що першими до слова
запрошуються найшановні�
ші гості: діти. Точніше � юні
артисти з "Оберігу", які віта�
ють учасників змагань чудо�
вим міні�концертом. Студія
естрадно�спортивного танцю
"Фантазія" дарує всім, ну
звісно ж � танцювально�
спортивну фантазію. А ще �
таночок "Казковий світ", в
якому своєю майстерністю
радують наймолодші вихо�
ванці. І лише після чудових
пісень у виконанні юної пер�
линки Олександри Савчук
наступає суто офіційна
частина.

Вітаючи всіх учасників,
Боярський міський голова
Тарас Добрівський зазна�
чив, що саме команда вете�
ранів � це ті люди, які в уже
далеких 90�х не дали помер�
ти волейболу на теренах
землі Києво�Святошинської.
А тому... побажав молодіж�
ній збірній такого ж спор�

тивного довголіття, яке вже
впродовж стількох років
демонструють їхні старші
товариші. 

То хто ж вони � перемож�
ці волейбольного Чемпіона�
ту Києво�Святошинського
району 2008 року? Вони
отримують нагороди з рук

головного спеціаліста у
справах сім'ї, молоді та
спорту Києво�Святошинсь�
кої райдержадміністрації,
голови Києво�Святошинсь�
кої федерації волейболу
Миколи Пономаренка.

Бронзу ІІІ місця в напру�
женій боротьбі виборола
команда Софіївки. Срібло 
(тобто � ІІ місце) відвоюва�
ли Боярські ветерани на чолі
з капітаном команди Вікто�
ром Куцелощенком. А золо�
то дісталося Боярській
"Молодіжці", яку до цієї ще

однієї чергової перемоги
привів незмінний капітан
Сашко Красножон...

Переможцям � нагороди
та захоплення вболівальни�
ків. Слова вдячності � на
адресу суддів чемпіонату:
Юрія Акопова, Олексія
Верещаки, Льва Торосяна.
А особливо команда�перемо�
жиця дякує людям, які
постійно допомагають
"Молодіжці". Це � депутат
райради, голова фракції
соціалістичної партії Анато�
лій Савчук, голова правлін�
ня товариства у справах
захисту прав споживачів
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
району Олександр Борець�
кий, директор ТОВ "Корпу�
сні меблі" Анатолій Климчук
та підприємець Олексій
Ширган. Тому що майстер�
ність майстерністю, але без
дієвої допомоги цих небай�
дужих до проблем молоді та
спорту людей, можливо, не
було б і цієї зіркової коман�
ди, і її чемпіонського посту�
пу до сяйливих вершин
спортивного Олімпу...            

P.S.: 14 грудня в спор�
тивній залі ДЮСШ, що по
вул. Молодіжна, 76 о 10.00
год. відбудеться ще одне
волейбольне свято � кубок
пам'яті М.А.Красножона.
Команди�учасниці свої
запрошення вже отрима�
ли...

Радислав Кокодзей

Одного разу образився м'яч волейбольний на м'яча футбольного: "Чому це про
тебе мало не в кожному номері "Боярки�інформ" пишуть, а про мене � нічичирк?
Несправедливо це..." А відтак запросив 7 грудня нашого кореспондента на справ�

жнє волейбольне свято, щоб втерти носа своєму футбольному сусідові. 
Та від того результат практично не змінився: як завжди, перемогу святку�

вали боярчани...

ВОЛЕЙБОЛЬНЕ СВЯТО БОЯРКИ СПОРТИВНОЇ

20 грудня у БК "Сеул" 
(вул. Лінійна, 32) розпоч�
неться чемпіонат міста Бояр�
ка з більярдного спорту
"Вільна піраміда" � абсолют�
на першість. Реєстрація уча�
сників � о 10.00; жеребку�
вання � о 10.30; початок зма�
гань � об 11.00. 

Під час І туру змагання
відбудуться у двох групах:
молодіжній (до 30 років) та
бізнес�групі (від 30 років). 
6 кращих більярдистів (по 3 з
кожної групи) під час ІІ туру
виборюватимуть абсолютну
першість.

Організаційна підтримка
змагань: Боярська міська
рада, відділ з питань фізич�
ної культури та
спорту РДА; БК 
"Сеул"; газети
"Боярка�інформ"
та "Боярський Хре�
щатик".

Спонсори турніру: ТМ
"Хортиця", ТМ "Неміров",
ТМ "Союз�Віктан", ТМ
"Золота амфора", ТМ "Обо�
лонь", ТМ "Чернігівське", ТМ
"Кока�кола", ТМ "Сандора",
ТМ "Рошен".

Спортсмену, який займе І
місце, присвоюється звання
Чемпіона Боярки з більярдно�
го спорту "Вільна піраміда"�
2008. На переможця чекають
Кубок, медаль та диплом, на
володарів ІІ та ІІІ місця �
медалі та дипломи відповід�
них ступенів. 

На всіх учасників чека�
ють призи від спонсорів чем�
піонату!

Контактний телефон:
41�7�51 або Мар�
кери БК "Сеул".

Оргкомітет
чемпіонату

Чемпіонат Боярки з більярдного 

спорту 4 не за горами!
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Загальний тираж 5000 прим.

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро&

мади? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій&

но&аналітичний тижневик "На Боярській хвилі"

та щочетверга у той же час & радіо&журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

Працює офіційний 
web&портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA&INFORM.COM

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

Погода, оголошення, реклама

Християнська церква

"НОВЕ ПОКОЛІННЯ"

Запрошує на богослужіння

щонеділі о 10.00

За адресою: 50 років Жовтня, 4

(початкова школа №4) 

2&й поверх, актова зала

ОГОЛОШЕННЯ

Електромонтажні робо&

ти будь&якої складності,

внутрішні та зовнішні,

заміна проводки, вимика&

чів, розеток, люстр та

іншого освітлення, роботи

у щитових, заміна автома&

тики, заміна вводів різного

опору.

Проводка телефонних і

комп'ютерних мереж, замі&

на, діагностика, вибудова,

консультація, обслугову&

вання.

Звертатися за телефоном:

8�067�90�63�828, Артем

Києво&Святошинське РУ ГУ МНС України запрошує на роботу на вакантні

посади рядового та молодшого начальницького складу (пожежні, старші

пожежні, водії кат.ВС) чоловіків віком від 19 до 35 років. Вимоги до кандидатів:

служба в Збройних Силах, відсутність судимостей. Режим роботи&добовий: доба

на чергуванні, три доби відпочинку.

Заробітна плата залежить від звання, строку служби, займаної посади і

становить від 1400&2000 грн. на місяць. Надається щорічна оплачувана чергова

відпустка строком від 30 до 45 календарних діб.

Втрачений диплом молодшого спеціаліста серії КХ, № 23426501,

виданий Боярським сільськогосподарським технікумом НАУ на ім'я

Рудокваса Максима Валерійовича, вважати недійсним.

*********

Втрачене пенсійне посвідчення серії АД, № 343423, видане УПФУ у

Києво&Святошинському районі Данильчевій Галині Петрівні, вважати

недійсним.

Дитячому садочку 

"Спадкоємець"
на постійну та тимчасову

роботу потрібні:

� логопед;

� фізінструктор;

� вихователі;

� помічники вихователів;

� няні�санітарки
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