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П
роводжаючи рік минулий,
хочеться щиро подякувати
всім боярчанам за  спів�

працю в розбудові нашого рідного
міста. 

Спільними зусиллями нам вдалось
багато чого зробити цього року. Най�
перше і найважливіше � ми з вами
змогли майже розрахуватись із 8,5
млн. боргами минулих  років. Посту�
пово наше місто набуває нового

вигляду. Світлішають наші вулиці, а
разом із ними обличчя мешканців.
Виростають нові об'єкти житлового
будівництва та інфраструктури, а
разом із ними росте віра у душах і
серцях мешканців Боярки на краще
життя. 

У цьому році ми особливо подбали
про наших дітей, нашу надію, радість
і любов. Тепер вони вже не мерзнуть у
дитячих садочках, які обладнані
новими котельнями. Нарешті тепло
стало у вагомій частці багатоповерхі�
вок, які у цьому році вже обладнані
індивідуальним опаленням. Це допо�
магає зберігати тепло, енергію і наші з
вами кошти. 

Саме спільними зусиллями цього
року нам вдалось мобілізувати до
міського бюджету додаткові надхо�
дження за рахунок використання
резервів. Цьогоріч бюджет міста сягає
майже 25 млн. А ще два роки тому ми
мали 6�ти мільйонний бюджет. 

Це дало змогу перейти від
"пожежного" режиму роботи до
більш планового, більше уваги звер�
нути на виконання соціальних про�
грам міста,  підтримати інвалідів і
пенсіонерів, допомогти тим, хто
вкрай потребує допомоги.

Такі підсумки � результат злаго�
дженої роботи команди Боярської
міськради, яка цьогоріч поповнилась

професіоналами�фахівцями життєво�
важливих для міста галузей, вивчен�
ню та запровадженню набутого досві�
ду у міст�побратимів, та тісної спів�
праці м. Боярки із найбільш розвину�
тими містами України. 

Цілий рік невтомно працювали на
благо нашого міста виконком міської
ради та депутатський корпус. Завдяки
розумінню проблем міста і його жите�
лів ми досягли в цілому  хороших
результатів.

Приємно констатувати, що  розви�
вається і міцне підприємництво у
місті. Усі ми з вами бачимо, як зміню�
ється його обличчя, переходить на
більш якісний рівень, розширюється і
розвивається сфера послуг. Ми розу�
міємо, цінуємо і підтримуємо прагнен�
ня і старання підприємців.

Місто поступово міцніє, поліпшу�
ється добробут населення та соціальна
сфера. Проте у наступному році нас
чекає ще багато проблем, завершення
розпочатих справ та реалізація планів
з розбудови міста. Серед них � продов�
ження роботи над Генеральним пла�
ном розбудови міста, запровадження
нової якісної і ефективної системи
обслуговування населення органами
місцевого самоврядування, перехід на
новий щабель розвитку сфери надан�
ня інформаційних та консультаційних
послуг та багато іншого. Велику надію

покладаємо на розвиток молодіжного
руху та залучення активної молоді до
участі у місцевому самоврядуванні.
Усіх планів годі перерахувати. 

Сподіваюсь, що наступний рік у їх
реалізації буде успішним, незважаю�
чи на те, що економічна криза накри�
ла своїм чорним крилом Україну. 

Вірю, що у наших силах не тільки
пережити разом скрутні часи, але й
домогтися досить вагомих результатів
у розвитку  місцевої економіки, підви�
щенні добробуту людей. 

Переконаний, що наше партнер�
ство спрямоване на розвиток Боярки,
її твердий поступ до кращих стандар�
тів суспільного буття. 

Бажаю міцного здоров'я, щастя та
всіляких гараздів усім жителям міста. 

Нехай Новорічні дзвони та Різ�
дв’яні колядки принесуть у кожну
родину благополуччя, злагоду,
радість і добро!

Хай Новий рік об'єднує все най�
краще в нашому житті, а людська
вдячність за професіоналізм, відда�
ність і сумлінність у праці додають
наснаги, оптимізму, завзяття і нат�
хнення!

З Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Міський голова Т. Добрівський

Д о р о г і  б о я р ч а н и !Д о р о г і  б о я р ч а н и !

27 грудня  2008 року
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Офіційна інформація

О
станнє засідання
виконавчого комі�
тету Боярської

міської ради було присвячене
прийняттю рішень, які, зва�
жаючи на економічний стан
міста, вкрай важливі. Адже,
наприкінці року варто проа�
налізувати роботу року, що
відходить у небуття, сплану�
вати дії на наступний рік.

Відкриваючи засідання,
Боярський міський голова
Тарас Добрівський сказав,
що "…рік був важким, але
ми старались зробити усе,
що могли. Очікувати, що у
наступному році буде прості�
ше, не доводиться.  60 % очі�
куємо виконання бюджету
грудня  місяця. Під загрозою
фінансування Новорічних
свят. Якщо така тенденція
продовжуватиметься в січні�

лютому, ми не зможемо вча�
сно виплатити зарплату у
садочках".

Такий прагматичний під�
хід міського голови приму�
сив сконцентрувати увагу
членів виконкому на прий�
нятті тих важливих рішень,
які б могли допомогти у
скрутні часи кризи. У поряд�
ку денному засідання було
багато питань, пов'язаних із
підтримкою суб'єктів  мало�
го підприємництва, вирі�
шенням поточних проблем
громадян Боярки. По кож�
ному приймались конкретні
рішення.   

Про виконання  10 запла�
нованих соціальних програм
доповідав заступник  Бояр�
ського міського голови Вале�
рій Шульга. Динаміка
фінансування 2008 року

позитивна. Трохи більше 1
млн. грн. витратили на вико�
нання соціальних програм.
Проте, цих коштів  на кінець
року виявилось замало. Про�
ведення Новорічних свят
потребує фінансування, але
його поки що немає. 

Реагуючи на повідомлен�
ня заступника міського голо�
ви, члени виконкому запро�
понували створити стабіліза�
ційний фонд на наступний
рік та використати усі
можливі резерви у напов�
ненні міського бюджету.
Зараз просто необхідно про�
аналізувати роботу ЖКГ,
переглянути, яке  там є
майно. Частково наповнити
міську казну можна за раху�
нок підвищення орендної
ставки плати за землю під�
приємствам, які не зареєс�
тровані у Боярці, надхо�
дження від викупу примі�
щень. Наприклад, викуп
приміщення  "Укртелекому"
додасть до міського бюджету
трохи більше 900 тис. грн.
Додаткові кошти можна
отримати від процесу прива�
тизації котельні "Декоратив�
ні культури", яка вже  цього
року не працює.  І базу КП
"Боярка�Водоканал" пере�
нести на вул. Кібенка, а цю
територію запропонувати
інвесторам. Об'єднати кому�
нальні служби в одному
місці і цим зекономити ще
якусь часточку для бюджету
міста.

Одним із резервів напов�
нення міського бюджету
може стати створення гос�
прозрахункової групи у
питаннях архітектури і
будівництва, яка б в умовах
кризи забезпечила додаткові
робочі місця та дала додат�
кові надходження до
бюджету. За основними
показниками, якщо порів�
няти роботу з питань місто�
будування і архітектури
2000 року з 2008,  обмін
роботи збільшився в 5 разів.
"Працювати для людей, щоб
коли вони виходили із
Вашого кабінету � були
задоволені",� вважає місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський. 

Але за задоволення треба
платити. Наприклад, за
таке, яке приносить у дім
доступ до всесвітньої мережі
Інтернет, кабельне телеба�
чення. Нині ціла низка
Інтернет�провайдерів вико�
ристовують об'єкти кому�
нальної власності міста, про�
водять мережі, не маючи на
це відповідних дозволів. Час
впорядкувати ці питання:
провести інвентаризацію
існуючих мереж, встановити
ставки для розміщення на
об'єктах комунальної влас�
ності кабельних мереж,
подати відповідну докумен�
тацію на розгляд міськради.
Якщо запропоновані умови
не будуть виконані � несанк�
ціоновані мережі на об'єктах

комунальної власності
будуть демонтовані. Систе�
матизований, продуманий
підхід до цих питань дасть
змогу використати мережі
для створення місцевого
телебачення. Про це говори�
ли у контексті розвитку КП
"ІА "Боярка� інформ".

2008 рік став досить
потужний у розвитку аген�
ції. На початку року існува�
ла тільки газета накладом 1
тис. прим. на 8 шпальтах.
Нині тираж сягає 5 тис.
прим., а іноді й 8 тис.прим.,
і на 12�ти шпальтах боярча�
ни знайдуть цікаве чи
корисне для себе. З травня
поточного року працює
радіо "Боярка", яке вийшло
54 рази у ефір по 15 хв.,
Інтернет�портал став інстру�
ментом для спілкування гро�
мади із міською владою та
вчасного отримання інфор�
мації. Окрім цього, у складі
інформаційної агенції  прац�
ює рекламна агенція. На
наступний рік планували
початок ери Боярського
телебачення. І не надто
важливо яку форму матиме
� державну чи приватну,
важливо, щоб кожен бояр�
чанин міг візуально сприй�
мати інформацію про життя
у місті, стати його головним
героєм. Це питання визна�
чили як першочергове у
переліку планів на наступ�
ний рік. 

Наталя Ключник

XXXVII сесія, остання у 2008 році, вияви�
лась короткою і досить конструктивною.

Лише 2 питання були на порядку денному.
Засідання, як завше, розпочалось із заяв.

Депутат Д. Паливода звернувся до сесії з
оголошенням ухвали суду про заборону вида�
чі рішень про виділення земельних ділянок на
масиві Лисенка. 

Депутат О.Кликов висловив побажання
щодо більш широкого  висвітлення інформа�
ції про діяльність депутатів БМР у газеті
"Боярка�інформ". Далі приступили до поряд�

ку денного.
Перше питання стосувалось прива�

тизації двох запланованих у 2008 р.
об'єктів. Готовність об'єктів розгляда�
лась на відповідних депутатських комі�
сіях.  Зважаючи на те, що тільки пов�
ністю документально готові об'єкти
можуть розглядатись у контексті здій�
снення відповідних операцій, лише 1
об'єкт, що по вул. Білогородська, 11�а,
може підлягати приватизації. Експерт�
на оцінка його складає  близько 978
тис. 450 грн., усі необхідні документи
підготовлені, процедури виконані.
Депутати БМР проголосували за
затвердження експертної оцінки об'єк�

ту: 25 � "за".
Другим питанням у порядку денному було:

прийняття на баланс міської ради закінчених
будівництвом розподільчих газопроводів та
споруд на них, та безкоштовна передача з
балансу БМР на баланс ВАТ "Київоблгаз". З
цього питання заперечень не було.

На кінець бурхливо обговорювали плани
на наступний рік в контексті налагодження
вуличного освітлення, доріг і таке інше.

Наталя Ключник

ТЕЛЕБАЧЕННЯ У БОЯРЦІ – 

ЗАВДАННЯ №1 2009 РОКУ

ОСТАННЄ, ХХХVII ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ У 2008 РОЦІ

Вітання

Дорогі боярчани, ветерани�інваліди Великої Вітчизня�
ної війни та Збройних Сил.

Від усієї душі бажаємо Вам і Вашим сім'ям здоров'я,
добра та злагоди у Новому 2009 році, незважаючи ні на що.

За дорученням Президії районної організації 
інвалідів війни та ЗС голова Президії Б.А. Грецький

Шановний редакторе. Просимо на шпальтах газети
висловити  вдячність директору рибокомбінату ВАТ 
"Забір'я" Мотузці Олександру Григоровичу та Андрію Петро�
вичу Злиденному, які прониклися проблемами інвалідів на
візках, надавши ставок і прилеглу до нього територію для
проведення Обласних змагань серед інвалідів з рибної ловлі. 

Особиста вдячність голові Києво�Святошинського това�
риства Червоного Хреста Заїченко Лідії Миколаївні.

Президент клубу "Ікар" Г.С. Оревіна
ГО "Планета сильних" А. Кислов

Вітаю колектив Боярської міської бібліотеки (вул. Моло�
діжна, 77), міського голову Добрівського Тараса Григоро�
вича, спонсорів : депутата БМР Лєзніка М.Г., підприємця
В.П. Донця, Ю.І. Єдакова, Т.М. Лазарук, П.А. Лисогорка,
В.В. Демиденка, керівництво ТОВ "Спецсервісгруп ЛТД".

А також настоятеля Свято�Покровської парафії Дмитра
Присяжного, директора ЦБС Гулевату Ніну Василівну та
директора КП "Боярка�Інформ" Цушка Івана Івановича з
Новим роком та Різдвом Хрестовим!

Добра Вам, миру, злагоди і щастя.
Завідувачка Боярською міською бібліотекою  

Л.І. Заєць



Омела � сакральна росли�
на, з якою пов'язані красиві
Різдв'яні повір'я і ритуали.
Кожен рік у грудні люди здав�
на приносили у дім гілочку
омели, підвішували її у найви�
щому місці у домі. Проходячи
під нею,  прийнято було цілу�
вати один одного, як це перед�
бачає стародавня традиція.
Вважалось, що власне на Різ�
дво омела повністю проявляє
свої якості, допомагає зберег�
ти в наших домівках любов,
здоров'я, достаток.

Омела (Viscum) �  вічнозе�
лена рослина � напівпаразит.
Вона вкорінюється на старих
стовбурах дерев як кущ куле�
подібної форми, який
живиться вологою і поживни�
ми речовинами дерева, на
якому оселяється. Глибоко
"запускаючи" коріння під кору
дерева, вона поступово вис�
моктує живильну силу дерева,
яке в результаті гине. Навіть
взимку, коли дерева скидають
листя, омели залишаються
вічно зеленими.

Омелу у Боярці поки що

можна знайти у парку ім.
Шевченка. Зараз цей вічнозе�
лений паразит з прозорими
білими ягідками оселився на
більшості дерев і продовжує
інтенсивно заражувати та
нищити  інші дерева.

Після проведення гро�
мадських слухань громадою
м. Боярки було прийнято
рішення щодо реконструкції
парку ім. Шевченка. На місці
заражених дерев будуть виса�
джені нові, молоді. Вони
доповнять парковий
ансамбль, у який за поперед�
німи пропозиціями можуть
увійти:  новий Будинок куль�
тури, аквапарк, оновлений
стадіон із готельно�ресторан�
ним комплексом, адміністра�

тивні корпуси. Гарним допов�
ненням паркового ландшаф�
ту може стати льодовий
каток.  Вдале територіальне
розташування парку заціка�
вило як місцевих, так і закор�
донних інвесторів. Зручні
під'їзні шляхи із Житомирсь�
кої та Одеської трас, 15�ти кі�
лометрове розташування від
Києва доповнюється ще й
близьким  розташуванням до
аеропорту "Жуляни" та ста�
діону "Олімпійський".  За
програмою реконструкції
житлового фонду  міста до
2015 року по вул. Молодіжній
та Богдана Хмельницького
буде проживати левова части�
на боярчан. Відтак настав час
створити  зону  культурно�
спортивного відпочину, щоб
не тільки боярчани, а й тара�
сівці та й кияни приїздили від�
почити сюди. 

Усі ці пропозиції були пред�
ставлені на громадських слу�
ханнях і отримали підтримку
громади м. Боярка. 

Тепер черга за інвестора�
ми, які вже надали свої пропо�

зиції. Проте кожен, хто
любить своє місто Боярку,
хоче, щоб воно стало гарним,
зручним для проживання, має
цікаві пропозиції і ресурси для
їх реалізації,  має змогу звер�

нутись із ними до Боярської
міської ради.  Тобто, конкурс
на передпроектні пропозиції
щодо реконструкції парку ім.
Шевченка продовжується.

Наталя Ключник
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Регуляторні акти

Події тижня

Про розміщення кабельних мереж Інтернет'провайдерами та мереж кабельного телебачення на об'єктах комунальної власності м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з

метою впорядкування розміщення кабельних мереж Інтер�

нет�провайдерами та мереж кабельного телебачення на

об'єктах комунальної власності м. Боярка, �

1. Визначити об'єктом розміщення кабельних мереж

Інтернет�провайдерами та мереж кабельного телебачення

територію Боярської міської ради.

2. Начальнику БГВУ ЖКГ провести інвентаризацію

існуючих мереж до 25.01.2009 року та доручити здійснювати

постійний нагляд за дотриманням вимог щодо розміщення

кабельних мереж Інтернет�провайдерами та мереж кабельно�

го телебачення на об'єктах комунальної власності м. Боярка. 

3. Економічному відділу виконкому доручити розробити

Положення про порядок передачі в оренду майна територі�

альної громади м. Боярка для розміщення кабельних мереж

Інтернет�провайдерами та мереж кабельного телебачення.

4. Зобов'язати Інтернет�провайдерів, які здійснюють

діяльність на території м. Боярка, до 01.02.2009 р. надати

дозвільну та договірну документацію для перевірки та узго�

дження з  виконавчим комітетом. 

5. У разі невиконання Інтернет�провайдерами вимог

даного рішення Боярському ГВУ ЖКГ забезпечити демонтаж

кабельних мереж та мереж кабельного телебачення на об'єк�

тах комунальної власності м. Боярка.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

заступників міського голови А.К. Тахтарбаєв та В.В. Шульгу.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Р.В. ГЛАДКИЙ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Про створення комісії з питань захисту прав дитини

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення

організаційно�правових умов соціального захисту дітей�сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про

освіту", відповідно до Сімейного кодексу України, Цивільного

кодексу України, Указу Президента України від 11.07.2005 р.

№ 1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту прав

дітей", Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008

р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування,

пов'язаної із захистом прав дитини" та з метою удосконалення

системи управління у сфері захисту прав дитини:

1. Створити при виконавчому комітеті Боярської міської

ради комісію з питань захисту прав дитини.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту

прав дитини.

3. Вважати рішення виконкому за № 121/1 від

07.11.2006 р. і за № 76/1 від 03.06.2008 р. такими, що

втратили чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

заступника міського голови В.В. Шульгу.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Р.В. ГЛАДКИЙ

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Загальна довжина каналі�
заційних мереж, станом яких
опікується, і які обслуговує
КП "Боярка�Водоканал",
становить 43,3 км., в тому
числі напірних колекторів  �
12,2 км., самоплинних колек�
торів �  31,1 км.  Застарілість
каналізаційної мережі, від�
сутність технічних засобів,
необхідних для проведення
ремонтних робіт, ускладню�
ють проведення якісного
ремонту тих�таки каналіза�

ційних мереж. 
До того ж варто зазначи�

ти, що тільки  аварій каналі�
заційних мереж міста у 2008
році  було 502.  

Ось лише днями така ста�
лася по вулиці Космонавтів.
Через порив у трубі  стічні
води розлились вулицею.
Зусиллями працівників водо�
каналу порив було ліквідова�
но. Але наступного дня за
декілька метрів  від місця
попереднього пориву стався

новий. Знову аварія.
Труби каналізаційної

мережі тут прокладені на гли�
бині 2�3 метри. Виконання
робіт проходить  за важких
погодних умов. І все це без
достатньої кількості належно�
го транспорту  та обладнання.
Аварію було усунено, прове�
дено дезинфекцію забрудне�
ної нечистотами території.

Марина Смірнова

АВАРІЮ УСУНЕНО

ОМЕЛА ЗАМІСТЬ ЯЛИНКИ?

20 грудня працівни�
ки міліції відзначали
своє професійне свято.
Діяльність правоохо�
ронців � як індикатор
стабільності у суспіль�
стві. Так, правоохорон�
цями Києво�Свято�
шинського району
активізовано роботу
протидії наркозлочин�
ності, забезпечено ста�
більну оперативну
обстановку. Працівни�
ки міліції зуміли розкрити ряд
резонансних злочинів, у
першу чергу, навмисних
вбивств. 

І, як результат, �  міцніє
довіра населення до міліції.

Але існує й чимало про�
блем, на які правоохоронцям
потрібно звертати особливу
увагу: це питання злочинно�
сті у сфері економіки, земель�
них відносин, рейдерство.
Актуальною залишається і
профілактична робота. Але
ж, повернімося до свята.

З нагоди професійного
свята представники міських
та сільських рад  нашого
району поздоровляли  праців�
ників Києво�Святошинського
РВ ГУ МВС України в Київ�
ській області. Багатьом пра�

воохоронцям були вручені
грамоти, подяки, нагороди.
Жоден не залишився без
уваги.

Заступник Боярського
міського голови Шульга
Валерій Володимирович та
спеціаліст міськвиконкому зі
зв'язків з громадськістю Зак�
ревська Людмила Іванівна
прийшли того дня до райвідді�
лу привітати міліціянтів.
Окрім грамот і подяк від місь�
кого голови, правоохоронцям
були вручені грошові премії.
Багато гарних слів було ска�
зано того дня. Багато поба�
жань близьким та рідним, які
поділяють труднощі напруже�
ного буття правоохоронця.

Марина Смірнова

ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

ДО УВАГИ ІНВЕСТОРІВ
Оголошено конкурс на будівництво льодової арени, аквапарку, Будинку

культури з кіноконцертним залом. Термін подання заяв � до 25 січня 2009

року. За детальною інформацією звертатися до міськвиконкому Боярської

міської ради.
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В нашому місті уже понад
чотири роки існує і працює
громадська організація
"Відродження  Притварки".
Не  всі знають, яку мету має
організація, які зобов'язання
бере вона на себе, але
її роботу жителі "Ста�
рої" Боярки помітили
вже хоча б по тому, як
змінився зовнішній
вигляд ставків "Цер�
ковний" і "Лодочний".

Чи не кожну субо�
ту актив організації
збирається  для того,
щоб очистити терито�
рію ставків від сміття,
щоб витягти гілля з
води та інше. Роботи завжди
вистачає, бо, на жаль, біль�
шість наших людей де відпо�
чивають, там  і смітять. 

З часом, якось ніби й
непомітно, біля озера утвори�
лась чудова територія для від�
починку з дітьми, особливо
влітку. Радість відпочинку
біля водички трохи засмучу�

вав періодичний гуркіт
машин та "маршруток", що
"плигали" по вибоїнам непо�
далік від озер. Але завдяки
відповідальної та небайдужої
позиції нашого мера Т.Г.Доб�

рівського та його команди,
серед яких немала роль його
заступника Тахтарбаєва
А.К., були проведені ремонт�
ні роботи з відновлення
дорожнього покриття по вул.
Київській, від моста ставків
до перехрестя  з вул. Шевчен�
ка. Також був облаштований
тротуар, якого тут, як

кажуть, зроду не було. Діти і
їхні батьки, йдучи до дитячо�
го садочку, тепер почувають�
ся значно краще й безпеч�
ніше.

Але хочеться вірити, що
цей гарний початок
буде мати своє про�
довження. Маємо
надію, що тротуари
будуть прокладені
скрізь, і мами  з діть�
ми будуть  спокійно
йти аж до вулиці
Самійленка, прямую�
чи до дитячого садоч�
ка. Громадська орга�
нізація "Відродження
Притварки" щиро

вітає всіх жителів м. Боярка з
Новим роком, бажає всім
міцного здоров'я, успіхів і
добробуту в кожній сім'ї.

З повагою, 
Кириленко Анжела, 

громадська організація
"Відродження Притварки"

ДРІБНИЦЯ.  АЛЕ ПРИЄМНО

У нашому місті стало доб�
рою традицією поздоровляти
з днем народження ветера�
нів Великої Вітчизняної
війни. Так, цими днями
міський голова Т.Г.Добрів�
ський  та голова "Жіночої
громади" А. Лахтадир  при�
вітали ювіляра, ветерана
війни та праці Ільїну Поліну
Іванівну,  яка саме 25 грудня
відзначала 90 років від свого
дня народження. 

Поліна Іванівна � жвава,
цікава, з почуттям доброго
гумору бабуся. Вона �  ветеран
війни, все життя присвятила
праці у школі. Біографія її � не
з легких. Довелося пережити
війну і голод, пізніше � постій�
ні переїзди країною разом з

ч о л о в і к о м .
Працювала   у
школах, куди
переїжджала за
чоловіком, а
останнім місцем
роботи була
Боярська школа
№ 2. 

З н а й о м і
розповідають
про неї як про
дисциплінова�
ну та відповідальну, принци�
пову і добру, її бажання й
уміння передавати свої знан�
ня молодим � усе це є яскра�
вим прикладом відданості
улюбленій справі життя.

У цей пам'ятний день до
Поліни Іванівни з привітан�

нями завітали її бувші учні і
друзі з організації ветеранів
війни,  колеги зі школи. Ми
приєднуємось до поздоро�
влень і бажаємо ювілярці
ніколи не втрачати оптиміз�
му і життєвої наснаги.

Марина Смірнова

Ось і добігає кінця 2008
рік, який приніс чимало при�
ємних змін до Боярського
будинку культури.

За фінансового сприяння
Боярської міської ради Будин�
ком культури було придбано
нові стільці для студій  та
облаштовано методкабінет �
мозковий центр установи з
новими зручними офісними
меблями.

Завдяки активній  участі
керівників студій в облашту�
ванні будівлі БК старенькі
приміщення отримали своє
нове обличчя. Завдячуючи
ентузіазму та наполегливій
кропіткій праці керівника сту�
дії прикладного мистецтва
Боярського БК  Сухорукової
Людмили Дмитрівни  на сті�
нах занедбаного приміщення
розцвіли чудові мальовані
квіти, які так і спонукають

творити прекрасне. Наразі в
цій кімнаті, яку Людмила
Дмитрівна відремонтувала
власними силами, займаються
студійці трьох студій � студії
прикладного мистецтва, студії
Петриківського розпису
"Калина" та студії народних
промислів "Веселка". Ще на
початку ремонту  Сухорукова
Л.Д. мала на меті оформити
це приміщення з мистецьким
смаком, щоб дітей оточували

краса та затишок, і їй
це вдалося � напрочуд
гарний  результат її
роботи викликає
захоплення у всіх, хто
хоч раз зазирнув до
студійної кімнати.

Отримав друге
дихання і зала БК.
Приміщення, в якому
відбуваються найго�
ловніші мистецькі та

музичні події,  відродилося  і
заграло новими барвами зав�
дяки керівнику студії ВІА та
художньому керівнику БК �
Клименку Ігорю Івановичу та
керівнику естрадно�фоль�
клорної студії Медведченку
Віталію Михайловичу, які
власноруч  перефарбували
стіни зали свіжими яскравими
кольорами, надавши приємну
та святкову атмосферу.

На благодійні внески

людей, небайдужих до розвит�
ку культури в нашому місті,
було замінено старі вхідні
двері на першому та другому
поверхах БК, та зроблено
навіси і ганок з боку вул. Шев�
ченка. Особливу подяку
висловлюємо приватному під�
приємству "Дім" та особисто
його директору Дмитренку
Миколі Михайловичу, який
завжди готовий допомогти у
благоустрої Будинку культури.

Значні досягнення Боярсь�
кий будинок культури має  на
культурній ниві �  в 2008 році
він долучився  до конкурсів та
фестивалів всеукраїнського
масштабу:  хор "Співають
ветерани" (керівник � Бібік
А.Я.) отримав диплом Всеук�
раїнського  фестивалю   "Чор�
нобильські мотиви" в м.  Дні�
пропетровськ, студія  Петри�
ківського розпису "Калина"

(керівник � Лисенко Т.К.)
брала участь  у Всеукраїнсько�
му святі "Веселого Миколая" в
столичному "Експоцентрі" та
майстер�класі на фестивалі
"Країна мрій", а студієць ЛХС
"Слово"  став дипломантом
XVII Всеукраїнського  кон�
курсу  читців,   присвяченого
пам'яті  Т.Г. Шевченка, який
проходив в Національному
Києво�Печерському  історико�
культурному     заповіднику
Києва.

Маємо надію, що наступ�
ний рік буде не менш плідним,
і будівля Боярського будинку
культури стане ще більш ком�
фортною та красивою, а бояр�
чани та гості міста будуть із
задоволенням проводити своє
дозвілля у нас. Ми завжди раді
новим друзям та своїм гостям!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

90 РОКІВ – НЕ РУБІЖ

ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ

Н о в о р і ч н і
свята " найра"
дісніші та най"
яскравіші. Вони
передбачають
вибухи не тіль"
ки позитивних
емоцій, але й
найрізноманіт"
ніших салютів,
ф е й є р в е р к і в ,
петард та іншої
піротехніки. До речі, все це
сьогодні можна придбати
буквально на кожному
кроці.

Перед Новорічними свя�
тами в магазинах та на рин�
ках з'явилась велика кіль�
кість різноманітних піротех�
нічних виробів, які так при�
вертають до себе увагу
покупців. Купуючи піротех�
нічні вироби слід пам'ятати
про небезпеку, яку вони
несуть, особливо не сертифі�
кованого виробництва.
Неправильне та невміле
використання цих виробів
нерідко призводить до
пожеж, каліцтв та навіть
загибелі людей, адже петар�
да в руках дитини � загроза
для її життя та життя ото�
чуючих. 

Уже зараз на ринках
можна побачити у продажу
піротехнічні вироби. Багато
з тих, хто купує цей товар,
найчастіше не підозрює про
те, яка небезпека таїться за
яскравою етикеткою, адже
фейєрверки є вогне� і вибу�
хонебезпечними виробами,
вимагають підвищеної уваги
при поводженні з ними.
Необхідно відмітити, що
піротехніка не завжди буває
якісною та відповідає відпо�
відним вимогам, передусім,
це стосується продукції
китайського виробництва. 

Найулюбленішими ново�

річними фейєрверками є
хлопавки, петарди, бен�
гальські свічі, салюти, раке�
ти, фейєрверки, і багато
чого іншого. Шановні гро�
мадяни! Києво�Святошинсь�
кий РВ ГУ МВС України в
Київській області звертаєть�
ся до вас з суворим застере�
женням: щоб свято було
радісним і веселим, дотри�
муйтесь встановлених еле�
ментарних вимог пожежної
безпеки під час проведення
Новорічних свят! У Новоріч�
ні дні та в дні Різдвяних свят
працівники міліції цілодобо�
во нестимуть службу з охо�
рони громадського порядку
та гарантування безпеки
громадянам, особливо в міс�
цях масового скупчення
людей. З метою попере�
дження травм і нещасних
випадків просимо бути осо�
бливо обережними під час
користування свічками, бен�
гальськими вогнями, різно�
манітними піротехнічними
виробами! Не дозволяйте
дітям використовувати піро�
технічні вироби без нагляду
дорослих! Не зловживайте
спиртними напоями! Бере�
жіть своє життя та життя
близьких! Лише спільними
зусиллями ми можемо від�
вернути біду!

Києво�Святошинський
РВ ГУ МВС України 

в Київській області 

МВС ПОПЕРЕДЖАЄ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода
09.10 Експерти дозвілля
09.40 Здоров'я 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.45 Погода
11.55 Ситуація
12.05 Кіно.ua
12.40 Книга.ua
13.25 Хай щастить 
14.05 Наша пісня
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
16.50 М/ф "Калейдоскоп"
17.00 Д/с "Народжені

вбивати"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.15 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.35 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 "Попередження"
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.30 Світ спорту
21.45 Ток�шоу "Спокуса

владою"
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Ситуація
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Життя триває...
02.20 Служба розшуку дітей

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 "Рейки  щастя"
11.20 "Караоке на Майдані"
12.10 "Ювілейний вечір

Євгена Петросяна"
13.40 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.05 Т/с "Закон мишоловки"
16.05 "Караоке  на Майдані"
17.00 ТСН
17.30 Т/с "Рейки щастя"
19.30 ТСН
20.00 Т/с "Руда"
21.05 Т/с "Закон мишоловки"
22.10 "Смішніше за кроликів"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Поліцейські"
01.05 Бокс по�справжньому.

Пол Вільямс � Верно
Філліпс

01.55 Т/с "Два з половиною
чоловіки � 4"

02.45 ТСН
03.10 Х/ф "Поліцейські"
04.45 ТСН
05.10 Т/с "Дні  нашого

життя � 2"
05.50 "Єралаш"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Північна Італія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини 
08.10 "Ранок з Інтером" 
09.00 Т/с "Загальна терапія"
11.05 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Нічні відвідувачі"  
14.00 Х/ф "Свати"
16.30 "Позаочи"
17.25 Новини
17.30 "Жди меня" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Найкрасивіша"
00.10 Т/с "Хафф" 
01.10 Х/ф "Париж, любов

моя". s
03.00 "Гід країнами світу".

Північна Італія 

04.00 Х/ф "Париж, любов
моя" 

05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.35 Служба розшуку дітей
05.40 Факти тижня
06.15 Погода
06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
6.55 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
90.00 Погода
09.05 Х/ф "Цунамі: Удар із

глибини"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Падіння комети"
15.05 Х/ф "Бельфегор �

привид Лувру"
16.55 Х/ф "Грендель"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.20 Х/ф "Зоряні війни:

Прихована загроза"
22.25 Свобода слова 
0.40 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.15 Свобода слова 
04.20 Х/ф "Незавершене

життя". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини�тижневик 
07.30 Авто�файли 
07.40 Економічний вісник 
08.00 Новини�спорт�

тижневик
08.20 Улюблена робота
08.30 Мульти�буки 
09.00 Дім живих історій 
09.25 Полігон 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Рудинштейн 
11.00 Церква "Посольство

Боже" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Дитинство Бембі" 
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.Жванецький 
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 "Ріпка�ТВ"
01.05 Х/ф "Дитинство Бембі" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький 
03.30 Новини
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька�5" 
06.10 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.20, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Лемоні Снікетт.

33 нещастя" 
11.15 Т/с "Солдати�15" 

12.15 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.55 М/с "Поліцейська

академія" 
14.15 Т/с "Однокласниці"
15.05 Teen Time
15.10 Побачення з мамою�2 
15.40 Т/с "Будинок

шкереберть"   
16.05 Teen Time
16.10 Т/с "Друзі" 
17.00 Т/с "Школа №1" 
17.55 Т/с "Татусеві доньки"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.25 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво... "  

21.25 Т/с "Татусеві доньки" 
22.25 Х/ф "Синоптик"  
00.20 Камеді клаб. Україна 
02.05 Репортер
02.20 Спортрепортер
02.25 Погода
02.30 Служба розшуку дітей
02.35 Зона ночі Культура
02.40 Джерела Вітчизни
02.50 Братіє і дружино
03.05 За литовської доби
03.20 Зона ночі Культура
03.20 Дике поле
03.35 Запорізька Січ. Витоки
03.50 Козацький флот
04.00 Зона ночі
04.05 Невідома Україна
06.00 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Красиво жити не

заборониш" 
07.50 М/ф "Пригоди

поросятка Фунтика"
08.30 "Правда життя". Собаче

життя
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.45 Т/с "Закон і порядок" 
10.30 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Тіні минулого"
12.50 Х/ф "Сам один" 
14.40 Х/ф "Не ходіть,

дівчата, заміж"
15.55 ?Х/ф "Срібний кінь"
17.35 Т/с "Закон і порядок"
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Найсильніший

удар"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.25 "Особистий погляд" 
04.00 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 Х/ф "Васабі" 
10.45 "Їмо вдома"  
11.30 Х/ф "Шукайте жінку" 
14.15 Х/ф "Терміново

потрібен Дід Мороз" 
16.05 Х/ф "Моя мама �

Снігуронька!" 
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.10 "Суперстар�2008.

Команда мрії"
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "За Вікнами"  
00.40 "Вікна � Спорт"
00.50 "Документальний

детектив. Гіркий
присмак кохання"

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 М/с "Ліга

справедливості"
10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 Х/ф "Старий Хотабич"
13.40 Х/ф "Дванадцять

місяців" 

15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Містика зірок"
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 Фотолайф 
06.50 "Банкнота" 
07.00 Зелена варта 
07.30 "24 години.Життя"

Дайджест 
08.00 Хіт �парад диких

тварин 
09.00 Вулкан День Суду 
10.00 Великий порятунок

тварин 
11.00 Примхи погоди  
12.00 "Світські хроніки"  
12.25 Школа ремонту 
13.30 Спецпроект  
14.00 Друзі тварин   
14.35 Назад до природи 
15.10 Найкрасивіші палаци

світу  
15.45 Зелена варта 
16.15 Усередині 
17.20 Забавні моменти  
18.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
19.25 Найкрасивіші палаци

світу 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 15 міжнародний

фестиваль цирку в Масі   
22.00 Хіт �парад диких

тварин 
23.00 М/ф"Ялинка"   
23.10 Гранична швидкість 
00.15 Телевікторина  
04.00 Магія краси  
04.20 Зелена варта 
04.45 "Світські хроніки" 
05.00 "24 години.Життя"

Дайджест 
05.30 Найсмішніша реклама

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

моложе" 
09.00 Т/с "Принцеса і

жебрак"
10.00 Зірки гумору
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Рівняння з усіма

відомими"
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Т/с "Принцеса і

жебрак" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Х/ф "Сім'янин"
00.00 Х/ф "Безстрашний"
02.00 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Зірки гумору
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода
09.15 У дні шкільних канікул.

Х/ф "Дитяче Різдво в
Уельсі"

10.10 М/ф "Різдвяні
перевтілення"

10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...

11.45 Погода
11.50 Ситуація
11.55 Д/ф "Клоун іде на

манеж. М. Яковченко"
12.25 Ток�шоу "Спокуса

владою"
13.25 Екіпаж
14.05 "Попередження" 
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 У дні шкільних канікул.

М/ф "Донер"
17.15 М/ф "Свято. Різдво,

яке могло і не настати"
18.05 Ситуація
18.15 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Т/с "Чорна Рада"  
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.30 Світ спорту
21.45 Погода
21.55 Громадська варта
22.20 Відкрита зона 
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Ситуація
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Життя триває...
02.20 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не

кохав"
07.00 М/ф "Коли

запалюються ялинки"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.25 М/ф "Снігуронька"
11.30 "Світське життя"
12.15 "Ювілейний вечір

Євгена Петросяна"
13.40 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.05 Т/с "Закон мишоловки" 
16.05 Т/с "Рейки щастя"  
17.00 ТСН
17.30 Т/с "Рейки щастя" 
19.30 ТСН
20.00 Т/с "Руда"
21.00 Т/с "Закон мишоловки"
23.10 Х/ф "Таємні  агенти"
01.20 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
02.00 Т/с "Закон мишоловки" 
03.50 Х/ф  "Таємні  агенти"
05.35 Т/с "Дні  нашого

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Каліфорнія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером"
09.00 Х/ф "Шекспіру й не

снилося"
11.05 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Екіпаж"  
14.30 Концерт А.Пугачової

"Вибране" 
16.45 Новини
17.00 Х/ф "Інфант" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Найкрасивіша�2"
00.10 Т/с "Хафф"
01.10 Х/ф "Стрілець". s
02.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.55 "Гід країнами світу".

Каліфорнія 
03.40 Х/ф "Стрілець" 
05.10 "Квадратний метр" 
05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.10 Факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.05 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
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 "Падіння комети"
11.00 Х/ф "Грендель"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Копальні царя

Соломона"
16.05 Х/ф "Зоряні війни:

Прихована загроза"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.20 Х/ф "Зоряні війни�2:

Атака клонів"
22.30 Х/ф "Зомбі у літаку". s
00.25 "Нічна спокуса".

Інтерактив
01.55 Х/ф "Погана освіта". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ" 
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 Авто�файли 
07.50 Тиждень моди 
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький 
11.00 Церква "Посольство

Боже" 
11.30 Музична програма
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Юність Бембі"
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.Жванецький 
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 "Ріпка�ТВ" 
01.05 Х/ф "Юність Бембі" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький 
03.30 Новини
03.55 Прес�ревю  
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця
05.05 Вечірня кава
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Моя американська

нянька�5" 
06.15 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.20, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.20 Х/ф "Синоптик" 
11.10 Т/с "Солдати�15" 
12.05 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Поліцейська

академія" 
14.05 Т/с "Однокласниці"
14.55 Teen Time
15.00 Побачення з мамою�3 
15.25 Т/с "Будинок

шкереберть" 
16.10 Teen Time
16.25 Т/с "Друзі" 
17.15 Т/с "Школа №1"  
18.00 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво... "  

ПОНЕДІЛОК

29 грудня

ВІВТОРОК

30 грудня
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21.20 Т/с "Татусеві доньки"
22.15 Х/ф "Клятва" 
0.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво... "  

01.50 Зона ночі Культура
01.55 Зоряна година козацтва
02.10 Козаччина. Руїна
02.25 Там, на горі, січ іде
02.35 Зона ночі Культура
02.40 Гартуючи юнацтво
02.55 З полону � на волю
03.10 Останні лицарі
03.20 Зона ночі Культура
03.25 Слово і зілля
03.40 Медицина Київської

Русі
03.55 Світ Юрія Дрогобица
04.05 Зона ночі
04.10 Невідома Україна
05.55 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Двоє в новому

домі"
07.50 М/ф "Чортеня №13"
08.00 М/ф "Чортеня з

пухнастим хвостиком"
08.20 М/ф "Восьминіжки"
08.35 М/ф "Мама для

мамонтеняти"
08.45 "Свідок"  
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Пуаро"
13.05 Х/ф "Ярославна,

королева Франції"
14.45 Х/ф "Милий, любий,

коханий, єдиний"
16.00 Х/ф "Найсильніший

удар"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Речовий доказ".

Небезпечний Новий рік
19.00 "Свідок"  
19.25 Х/ф "Найсильніший

удар � 2"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.25 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 Х/ф "Варвара краса�

довга коса" 
10.35 "Суперстар�2008.

Команда мрії"
13.00 "Битва екстрасенсів"
14.00 "Документальний

детектив. На гачку
бажань"

14.40 Т/с "Кулагін та
Партнери" 

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

Шахраї 21 сторіччя" 
20.15 "Російські сенсації.

Остання крапля" 
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"
01.20 "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 М/с "Ліга

справедливості"
10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 Х/ф "Снігова королева"
13.40 Х/ф "Дванадцять

місяців"
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 

15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Містика зірок"
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 часа.Світ"  
06.55 Зелена варта 
07.25 Хіт �парад диких

тварин 
08.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
09.25 15 міжнародний

фестиваль цирку в Масі   
10.55 М/ф"Маленький Мук"   
11.10 Примхи погоди  
12.00 "Світські хроніки" 
12.25 Школа ремонту 
13.40 Друзі тварин   
14.20 Назад до природи 
14.45 Найкрасивіші палаци

світу  
15.20 Підводна одіссея Кусто  
16.20 Гранична швидкість 
17.25 М/ф "Чарівний птах"    
17.55 Як це робиться? 
18.20 М/ф "Ялинка"   
18.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
19.25 Найкрасивіші палаци

світу 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 Цирк Баобаб � стрибучі

барабани   
21.30 Примхи погоди         
22.00 Хіт �парад диких

тварин 
23.05 Гранична швидкість 
00.15 Телевікторина  
03.35 Спецпроект  
04.00 Найсмішніша реклама  
04.25 Зелена варта
04.50 "Світські хроніки" 
05.10 Спецпроект 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Федеральний суддя
07.40 Листа Дідові Морозу
08.30 Т/с "Принцеса і

жебрак"
10.00 Зірки гумору
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Сім'янин" 
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Т/с "Принцеса і

жебрак" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Проведення Старого

року з Максимом
Галкіним � 2008

23.00 Х/ф "Повертається
чоловік з відрядження"

01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Жарт за жартом

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода
09.15 У дні шкільних канікул.

М/ф "Чарівники і
велетні"

10.40 М/ф "Пошта Санта
Клауса"

11.05 М/ф "Хто прийде на
Новий рік?"

11.15 Погода

11.20 Улюблені пісні 50�х.
"Гуцулка Ксеня"

12.25 Фольк�music
13.20 Жінка третього

тисячоліття
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Погода
17.00 Х/ф "В погоні за

Різдвом"
18.15 Погода
18.25 Український вимір
18.50 Д/ф "Люди та ляльки"
19.20 Х/ф "Я бачив, як мама

цілувала Санта Клауса"
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.10 Що? Де? Коли? Фінал
22.10 Д/ф "Кращі голи�2008.

Зроблено в Україні"
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,

Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
23.50 НОВОРІЧНЕ

ЗВЕРНЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
В.А.ЮЩЕНКА ДО
НАРОДУ УКРАЇНИ

00.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Новорічна святкова
програма "Зірки на
Першому" 

05.20 Відкрита зона 
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.15 Т/с "Так ніхто не

кохав"
07.00 "Сніданок з "1+1"
09.00 Т/с "Руда"
10.00 Т/с "Рейки щастя"
10.50 М/ф "Місто чаклунів" 
12.05 Х/ф "Назад у

майбутнє"
14.00 Х/ф "Назад 

у майбутнє�2"
15.50 Х/ф "Назад 

у майбутнє � 3"
17.50 Х/ф "Кудлатий тато"
19.30 ТСН
20.00 "Смішніше за кроликів"
20.50 Х/ф "Звідки беруться

діти?" 
22.15 Новорічне шоу

"Червона шапочка"
23.50 Новорічне привітання

Президента України 
00.00 Новорічна дискотека

70�80�х. Авторадіо
04.00 Х/ф "Практична  магія"
05.40 Х/ф "Звідки беруться

діти?

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Великі фестивалі 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
09.10 А.Пахмутова.

Найкращі пісні 
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Неймовірні

пригоди італійців у Росії" 
14.00 М/ф "Пластилінова

ворона", "Падав
торішній сніг" 

14.40 М/ф "Ілля Муромець та
Соловей Розбійник" 

16.00 Творчий вечір
К.Меладзе

17.40 "Позаочі". В.Меладзе
18.30 Творчий вечір

К.Меладзе
20.00 "Подробиці"
20.30 "Вечірній квартал". "З

Новим роком!" 
23.10 Новорічний проект

"Однокласники"
23.50 Новорічне звернення

Президента
00.00 Новорічний проект

"Однокласники"
02.30 Концерт "Тото Кутуньо

у колі друзів" 
04.30 А.Пахмутова.

Найкращі пісні

ICTV
04.20 Х/ф "Сніговик"

05.55 Погода
06.00 Х/ф "Снігова королева"
07.50 Погода
07.55 Х/ф "Копальні царя

Соломона"
11.00 Х/ф "Дорогі діти"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.00 Х/ф "Помінятись

місцями"
16.05 Х/ф "Зоряні війни�2:

Атака клонів"
18.50 Х/ф "Зоряні війни�3:

Помста сітхів"
21.30 Дискотека 80�х.

Фестиваль "Авторадіо"
23.50 Новорічне

поздоровлення
Президента України
Віктора Ющенка

00.00 Кращі пісні року
02.00 Голі та смішні. Краще

за рік
02.40 Х/ф "Пригоди на

"Посейдоні"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
07.00 Новини
07.20 Музична програма
08.00 Х/ф "Катерина

Вороніна"
10.00 Шиканемо
11.00 Концерт Ф.Кіркорова

"Лучшие песни"
14.15 Мультфільми
14.40 Концерт Вітаса

"Возвращение домой"
16.20 У центрі уваги
17.00 Тиждень моди
17.40 Гала�концерт проекту

"Шанс" 
21.00 Новини
21.20 Х/ф "Афінські  вечори"
23.10 Новий рік на Майдані
23.50 Новорічне звернення

Президента України до
народу України 

00.00 Новий рік на Майдані
01.15 Концерт "Зірки

новорічні"
03.55 Клубний концерт

Любаші "История о нас с
Вами"

04.45 Музична програма

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Моя американська

нянька�5" 
06.15 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.20, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Клятва" 
11.20 Т/с "Солдати�15" 
12.15 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Поліцейська

академія"  
14.05 Т/с "Друзі"
17.10 М/Ф "101 далматинец" 
18.35 Т/с "Щасливі разом"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Щасливі разом" 
19.50 Т/с "Татусеві доньки" 
21.10 Х/ф "Один вдома" 
22.50 Зірка караоке
23.50 Виступ президента

України
00.00 Зірка караоке. Фінал
00.15 Х/ф "Найкращий

фільм" 
01.55 Камеді�клаб Україна

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 М/ф "Домовий Кузя"
07.15 М/ф "Будинок для

леопарда"
07.25 М/ф "Крихітка Єнот"
07.35 М/ф "Пластилінова

ворона"
07.50 М/ф "Падав торішній

сніг"
08.10 М/ф "Івон із Юкона"
08.35 М/ф "Оггі та кукарачі"
09.20 Х/ф "Срібний кінь"
11.00 "Маски�шоу".

Найкраще
13.40 Х/ф "Найсильніший

удар � 2"
15.30 "Великі афери".

Одружитися 105 разів
16.10 Х/ф "Пригоди

Буратіно" 
18.40 Х/ф "Морозко"
20.10 Х/ф "Карнавал" 
23.00 "Дуже новорічне кіно" 
23.50 Новорічне звернення

Президента України
00.00 "Дуже новорічне кіно"
01.10 "Маски�шоу".

Найкраще
02.35 Х/ф "Чорне море 213"
04.00 "Маски�шоу".

Найкраще

СТБ
06.05 "Російські сенсації.

Остання крапля"  
06.45 Т/с "Вона написала

вбивство" 
08.05 Х/ф "Мама" 
09.30 Х/ф "Д'Артаньян та три

мушкетери" 
14.20 "За двома зайцями".

Мюзікл 
16.20 "В пошуках істини.

Українське чаклунство"  
18.00 "Правила життя.

Людина як диво"  
19.40 "ВусоЛапоХвіст"  
21.20 "Зіркове життя.

Неймовірна правда про
зірок"  

22.30 "Танцюють всі!"
Новорічне танцювальне
шоу

23.50 Новорічне звернення
Президента України
В.А.Ющенка

00.00 З Новим Роком!
00.00 "Суперстар�2008.

Команда мрії.
Новорічний випуск"

03.00 "Правила життя.
Людина як диво"  

04.30 "В пошуках істини.
Українське чаклунство"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 М/с "Ліга

справедливості"
10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 Мультфільм "І жила

Білосніжка довго й
щасливо"

13.30 Мультфільм "Джек і
бобове дерево"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Кумири+кумири" 
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Кумири+кумири"
23.00 Дивись!
23.30 Мультфільм "Коли

запалюються ялинки"
23.50 Новорічний виступ

Президента України
00.00 Новий рік у стилі ретро
03.20 З Новим роком!
03.30 Х/ф "Москаль�

чарівник"
04.55 З Новим роком!
05.00 Мультфільм "Пригоди

Різдвяної ночі"

ТОНІС
06.00 Клуб 700 
06.25 Спецпроект  
07.00 Хіт �парад диких

тварин 
08.00 Як це робиться? 
08.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
09.30 Цирк Баобаб � стрибучі

барабани
10.35 Спецпроект  
11.05 Примхи погоди  
12.00 "Світські хроніки" 
12.25 Школа ремонту   
13.40 Спостереження за

тваринами   

14.20 Назад до природи  
14.40 Найкрасивіші палаци

світу  
15.15 Підводна одіссея Кусто 
16.15 Х/ф "Завдяки небесам" 
18.00 М/ф"Квітонька �

семицвітонька"   
18.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
19.25 Найкрасивіші палаци

світу 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 Хіт �парад диких

тварин 
21.30  М/ф "Коли

запалюються ялинки"   
21.50 31 фестиваль цирку в

Монте�Карло 
23.50 Поздоровлення

Президента України  
00.00 Х/ф "Давай пограємо" 
01.55 "Світські хроніки" 
02.10 Х/ф  " Жінка�Пекельна

штучка"  
03.40 Х/ф "Лорд протектор" 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події 
07.00 Зірки гумору
07.45 Х/ф "Санта Клаус � 2" 
09.30 Листа Дідові Морозу
11.00 Х/ф "Чарівники" 
13.45 Проведення Старого

року з Максимом
Галкіним � 2008 

17.00 Блакитний вогник на
Шаболовці � 2008.
Краще

22.00 Блакитний вогник на
Шаболовці � 2009

23.55 Новорічне
поздоровлення
Президента України
В.А.Ющенко

00.10 Блакитний вогник на
Шаболовці � 2009

02.30 Музичний фільм
"Новорічна ніч"

03.30 Новорічне шоу
04.05 Х/ф "Чарівники"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода
09.15 У дні шкільних канікул.

М/ф "Різдвяні пригоди
гномів"

10.30 М/ф "Старий добрий
Санта Клаус"

10.55 М/ф "Новорічна
пісенька Діда Мороза"

11.00 М/ф "Як їжачок та
ведмежа зустрічали
Новий рік"

11.10 Служба розшуку дітей
11.15 Погода
11.20 Улюблені пісні 60�х.

"Два кольори"
12.20 Погода
12.25 Крок до зірок
13.00 Муз. ua
13.30 Фестиваль цирку в

Монте�Карло
14.25 Погода
14.35 Мюзикл "Ромео та

Джульєтта"
17.45 Погода
18.00 Концертна програма

"Золоті пісні України" 
21.00 Новини  
21.15 Погода
21.25 Концертна програма

"Золоті пісні України" 
22.40 М/ф "Пригоди коваля

Вакули"
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Мюзикл "Ромео та
Джульєтта" 

04.20 Сильні духом
05.15 Д/ф "Кращі голи�2008.

Зроблено в Україні"
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
07.00 Х/ф "Тарапунька  і

Штепсель під хмарами"
07.20 Х/ф "Тарапунька  і

Штепсель. Їхали ми,
їхали"

08.35 Х/ф "Місто  чаклунів"
09.45 Фільм�казка "Фокус �

СЕРЕДА
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покус"
11.20 М/ф "Земля до початку

часів"
12.30 "Смішніше за кроликів"
13.00 "Танці на льоду � 2.

Оксамитовий сезон"
14.50 М/ф "Планета скарбів"
16.25 Х/ф "Доки ти спав"
18.05 М/ф "Курча  ціпа" 
19.30 ТСН
20.00 "Парад  зірок"
23.05 Х/ф "Казанова"
00.50 Х/ф "Практична  магія"
02.30 Концерт "Океан Ельзи".

"gloria"
04.05 Х/ф "Запорожець за

Дунаєм" 
05.40 М/ф "Ялинка"
05.45 М/ф "Земля до початку

часів"

ІНТЕР
06.00 М/ф "Ілля Муромець та

Соловей Розбійник" 
07.30 Концерт А.Пугачової

"Вибране" 
09.20 Х/ф "Дівчата" 
11.00 Х/ф "Вілла розбрату,

або Танець сонячного
затемнення" 

12.20 Мюзикл "Сорочинський
ярмарок" 

14.10 Док.проект "Едіта
Пьєха" 

15.00 Ювілейний концерт
Едіти Пьєхи  

17.30 Х/ф "Історія кохання" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Найкращі

пісні" 
22.40 Х/ф "Глянець". s
00.40 Х/ф "Діамантові

собаки". s
02.20 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.25 "Позаочі". Таїсія

Повалій 
03.00 "Знак якості".

Феєрверки 
03.40 Х/ф "Діамантові

собаки" 
05.10 "Картата потата" 
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.30 Х/ф "Старі та сварливі"
07.10 Х/ф "Пригоди на

"Посейдоні"
10.25 Х/ф "Чарлі та

шоколадна фабрика"
12.30 М/ф "Північний

експрес"
14.05 М/ф "Веселі ніжки"
16.15 Х/ф "Зоряні війни�3:

Помста сітхів"
18.55 Х/ф "Особливості

національного
полювання у зимовий
період"

20.35 Х/ф "Код доступу". s
22.35 Х/ф "Білосніжка:

Страшна казка". s
00.30 Х/ф "Напівсвітло". s
02.35 Х/ф "Хатинка для

звірят". s

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини
07.30 Х/ф "За щучим

велінням"
09.00 Новини
09.20 Концерт Вітаса "Песни

моей мамы"
11.15 Х/ф "Кубанські козаки"
13.20  Концерт "Зірки

новорічні"
16.20 У центрі уваги
16.50 Х/ф "Афінські  вечори"  
18.40 Концерт Хору

Турецького "Рожденные
петь"

21.00 Новини
21.20 Концерт Т.Гвердцителі

"Музыка без границ" 
23.10 Шиканемо 
23.55 Концерт Вітаса

"Возвращение домой" 
01.35 Х/ф "Кубанські козаки" 
03.20 Новини
03.40 Концерт Хору

Турецького "Рожденные
петь"

05.45 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 М/Ф "Земля до початку

часів 2" 

07.30 Шоу "Файна Юкрайна"
11.40 Т/с "Щасливі разом"
12.00 Х/ф "Звільніть Віллі" 
13.45 Х/ф "Санта Джуніор" 
15.15 Х/ф "Новий Рік

скасовується" 
16.40 Т/с "Татусеві доньки"  
17.55 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Х/ф "Один вдома"  
20.35 Х/ф "Один вдома�2" 
22.30 Шоу "Файна

Юкрайна". Новий Рік
23.00 Х/ф "Найкращий

фільм" 
00.40 Т/с "Холостяки"

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 "Маски�шоу".

Найкраще
08.45 М/ф "Лікар Пес"
09.25 М/ф "Івон із Юкона"
10.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
11.10 "Маски�шоу".

Найкраще
14.05 Х/ф "Мій тато � герой"
16.05 "Маски�шоу".

Найкраще
17.50 Х/ф "Дуель"
19.50 Х/ф "Зорро"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 Х/ф "Чорне море 213"
01.35 "Особистий погляд" 
04.00 "Речовий доказ"

СТБ
05.15 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.00 Х/ф "З Новим Роком! З

Новим Щастям!" 
08.00 "За двома зайцями".

Мюзікл 
10.00 "Танцюють всі!". Повна

версія
01.45 "ВусоЛапоХвіст"  
03.15 Х/ф "Тридцять три" 

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 Мультфільм "Коли

запалюються ялинки"
09.00 Мультфільм "Чудовий

дзвіночок"
09.30 "Кумири+кумири"
11.30 "Дивись!"
12.00 Мультфільм "Піноккіо

та Імператор ночі"
13.30 Новий рік у стилі ретро
17.00 "Новорічні подарунки"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Ліон Ізмайлов та його

друзі" 
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Ліон Ізмайлов та його

друзі" 
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 Х/ф "Кілька любовних

історій"
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 Х/ф "Завдяки небесам" 
07.20 Хіт �парад диких

тварин 
08.15 Т/с Усі люблять

Раймонда 
09.15 31 фестиваль цирку в

Монте�Карло   
11.30 М/ф "Сіра шийка"   
12.00 "Світські хроніки" 
12.25 Школа ремонту   
13.30 Х/ф "Лорд протектор" 
15.20 Підводна одіссея Кусто 
16.20 М/ф "Снігурка"   
17.25 Т/с "Маленькі Різдвяні

таємниці"  
18.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
19.30 Найкрасивіші палаци

світу 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 Ювілей Московського

цирку   
21.55 Як це робиться? 
22.10 Хіт �парад диких

тварин 
23.10 Т/с "Маленькі Різдвяні

таємниці"  
00.15 Телевікторина  
03.35 Х/ф  " Жінка�Пекельна

штучка"   
05.05 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Х/ф "Чарівники" 
08.45 Зірки гумору
09.30 Листа Дідові Морозу
11.00 Х/ф "Француз"
13.00 Блакитний вогник на

Шаболовці 2008. Краще
17.00 Блакитний вогник на

Шаболовці 2009
21.00 Музичний фільм

"Новорічна ніч"
00.00 Гумористичне шоу

"Велика різниця"
01.30 Х/ф "Тільки раз..."
03.00 Х/ф "Француз"
04.45 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода
09.15 У дні шкільних канікул.

Х/ф "Білосніжка"
10.45 М/ф "Новорічна

пригода"
11.10 Служба розшуку дітей
11.15 Погода
11.20 Улюблені пісні 70�х.

"Червона рута"
12.25 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською
13.15 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
13.45 Гранд�шоу Едуарда

Романюти
14.35 Лауреати

телефестивалю
"Калинові острови". Д/ф
"На покуті душі"

15.00 Служба розшуку дітей
15.10 Погода
15.15 Ток�шоу для молоді

"Пазли" 
15.50 Міжнародний

фестиваль родинної
творчості "Мелодія двох
сердець" 

17.55 Погода
18.05 Х/ф "Зимова казка"
20.00 Фольк�music
21.00 Новини  
21.15 Погода
21.20 Д/ф "Мерехтливі

оздоби ялинкової ночі"
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Міжнародний
фестиваль родинної
творчості "Мелодія двох
сердець"

03.20 Улюблені пісні 50�х.
"Гуцулка Ксеня"

04.20 Улюблені пісні 60�х.
"Два кольори"

05.20 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.50 Концерт "Океан Ельзи".

"gloria"
08.25 Концерт 

Ані Лорак. "15"
09.55 М/ф "Ми повернулись.

Історія динозаврів"
11.00 Караоке на Майдані 
11.50 Х/ф "Шкільний

мюзикл�2"
13.35 Х/ф "Сім'я на Різдво"
15.05 "Парад  зірок"
18.10 М/ф "Переполох у

Гімалаях" 
19.30 ТСН
20.00 "Парад  зірок"
23.05 "Смішні пісні про

головне�2008" 
00.25 Х/ф "Сім'я на Різдво"
01.50 Концерт "Океан Ельзи".

"gloria�2" 
03.20 Х/ф "Тато"
05.10 Т/с "Дні  нашого

життя � 2"
05.50 "Пісня  янгола"

ІНТЕР
06.00 М/с "Стюарт Літтл" 

07.00 Концерт "Тото Кутуньо
у колі друзів " 

09.00 Х/ф "Зиґзаґ удачі" 
10.30 Мюзикл "Шалений день

або Одруження Фігаро" 
13.00 Х/ф "Відчиніть, Дід

Мороз" 
15.00 Творчий вечір

В.Добриніна  
17.40 Х/ф "Попелюшка з

райського острова" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт М.Галкіна "Ми

знову разом" 
22.30 Х/ф "Попса". s
00.40 "Позаочі". Ані Лорак 
01.30 "Народний суд" 
02.20 "Знак якості".

Шоколадні Діди Морози 
03.00 "Знак якості".

Електричні ялинкові
гірлянди 

03.40 "Ключовий момент"
05.30 Док. проект "Новорічна

ялинка. Найбільше
дерево на планеті"

ICTV
04.20 Х/ф "Рік без Санта

Клауса"
05.40 Погода
05.45 Х/ф "Старі та сварливі

розбешкетувалися"
07.25 Х/ф "Ізноугуд або

Каліф на годину"
09.05 Х/ф "Меверік"
11.15 Х/ф "Ед"
12.55 Х/ф "Арабські ночі"
16.35 Х/ф "Зоряні війни�4:

Нова надія"
18.45 Факти. Вечір
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Астерікс і Обелікс

проти Цезаря"
21.05 Х/ф "Біле золото" 
22.40 Х/ф "Четверо братів". s
00.40 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.10 Х/ф "Море кохання". s
04.10 Х/ф "Відпустка"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма
07.00 Новини
07.20 Мульти�буки 
07.40 Економічний вісник
07.50 Сім'я від А до Я
08.20 Столиця
09.00 Новини
09.25 У центрі уваги
10.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький 
11.00 Д/с "Медичні

детективи" 
11.30 Музична програма 
12.10 Концерт Т.Гвердцителі

"Музыка без границ" 
14.00 Т/с "Гра в кохання"
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги
16.50 Д/с "Велика мандрівка"
17.15 Д/с "Медичні

детективи"
17.50 0�51
18.00 Т/с "Зцілення

коханням"
19.00 Столиця 
19.50 Т/с "Вовчиця"
20.50 0�51
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Задорнов 
22.25 Новорічний концерт

М.Поплавського
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51
00.15 Музична програма
00.45 Х/ф "Цирк"
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Задорнов 
03.00 Новини
03.30 У центрі уваги
04.00 Новорічний концерт

М.Поплавського
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Служба розшуку дітей
07.00 М/Ф "Земля до початку

часів 3" 
08.00 Х/ф "Джерело" 
09.35 Х/ф "Провісники бури" 
11.10 Х/ф "Силач Санта

Клаус" 
12.45 Х/ф "Новий Рік

скасовується" 
14.10 Х/ф "Принц і жебрак" 
15.50 Х/ф "Мадемуазель�

мушкетер" 
18.55 Х/ф "Один вдома�2"
20.55 Х/ф "Один вдома�3" 
22.30 Х/ф "Знайомтеся, Джо

Блек". s 
01.30 Х/ф "Що ховає

неправда?". s 
03.30 Т/с "Холостяки"

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Коли

запізнюються в ЗАГС"
08.10 М/ф "Лікар Пес"
08.50 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.35 М/ф "Івон із Юкона"
12.10 Х/ф "Дуель"
14.10 Х/ф "Зорро"
16.10 Т/с "CSІ. Маямі"
17.05 Т/с "Закон і порядок"
18.00 Т/с "Марш 

Турецького � 3"
19.50 Х/ф "Таємниці

Бургундського двору"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 Х/ф "Воїни"
01.50 "Особистий погляд" 
04.25 "Речовий доказ"

СТБ
06.25 Т/с "Вона написала

вбивство" 
07.10 Х/ф "Ілля Муромець" 
08.40 Х/ф "Новорічні

пригоди Маші і Віті" 
10.00 "Танцюють всі!". Повна

версія
00.40 Х/ф "Ширлі�Мирлі" 
03.05 Х/ф "Дайте книгу

скарг"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 З колекції улюблених

мультфільмів
09.30 М/с "Ліга

справедливості"
10.30 Т/с "Приватний

детектив Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 Мультфільм

"Бешкетник Денніс"
13.30 "Ліон Ізмайлов та його

друзі"
15.30 Мультфільм "Снігова

королева"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Містика зірок"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вогні великого міста"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Вогні великого міста"
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 Спецпроект  
07.00 Хіт �парад диких

тварин 
08.00 Як це робиться? 
08.20 Т/с Усі люблять

Раймонда 
09.20 Ювілей Московського

цирку   
10.45 Підводна одіссея Кусто 
12.00 "Світські хроніки" 
12.25 Школа ремонту 
13.35 Х/ф " Королі

мототреку"   
15.25 Підводна одіссея Кусто 
16.25 М/ф "Коник �

Горбоконик"  
17.20 Т/с "Маленькі Різдвяні

таємниці"  
18.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
19.30 Найкрасивіші палаци

світу 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 28 Фестиваль цирку

"Завтра"   

21.40 Як це робиться? 
22.00 Хіт �парад диких

тварин 
23.00 Т/с "Маленькі Різдвяні

таємниці"  
00.15 Телевікторина  
03.35 Спецпроект  
04.00 Магія краси  
04.15 Зелена варта 
04.40 Найсмішніша реклама  
05.10 "Світські хроніки" 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Х/ф "Тільки раз..." 
08.00 Гумористичне шоу

"Велика різниця"
09.30 Листа Дідові Морозу 
11.00 Зірки гумору
12.30 М/ф "Артур і мініпути" 
14.00 Т/с "Глухарь" 
15.00 Щиросерде визнання
16.00 Блакитний вогник на

Шаболовці 2007. Краще
19.00 Події
19.20 Пісня року � 2008
22.30 Х/ф "Король, дама,

валет" 
00.15 Х/ф "Лоліта"
02.30 Святковий виграш
03.30 Події
04.05 Х/ф "Ніч питань"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Погода 
09.15 У дні шкільних канікул.

М/ф "Дівчинка та зайці"
09.25 М/ф "Перша зима"
09.30 М/ф "Морозний

візерунок"
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.10 Вихідні по�українськи
10.30 Прем'єра музично�

розважальної програми
"Фа�фа, ля�ля"

11.00 Король професії  
11.15 Погода
11.20 Улюблені пісні 80�х.

"Край, мій рідний край"
12.20 Унікальна Україна
12.50 Програма фільмів�

лауреатів телефестивалю
"Калинові острови"

13.45 Погода
13.50 Наша пісня
14.30 Фестиваль цирку

майбутнього
15.35 Погода
15.40 Міжнародний

фестиваль родинної
творчості "Мелодія двох
сердець" 

17.50 Прем'єра. Мюзикл
"Нотр Дам де Парі" 

21.00 Новини  
21.10 Х/ф "Собака на Різдво"
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,

Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Екіпаж
01.45 Міжнародний

фестиваль родинної
творчості "Мелодія двох
сердець" 

03.45 Улюблені пісні 70�х.
"Червона рута"

04.45 Улюблені пісні 80�х.
"Край, мій рідний край"

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 "Тарапунька  і

Штепсель. Від і до"
07.30 Концерт "Океан Ельзи".

"gloria�2" 
09.05 "Хто там?"
10.00 М/ф "Веліант.

Пернатий спецзагін"
11.15 "Смішні пісні про

головне"
12.35 "Нові пісні про головне"
14.50 "Парад  зірок"
17.50 М/ф "Атлантида.

Загублена імперія" 
19.30 ТСН
19.55 Х/ф "Міс

Конгеніальність"
21.45 Х/ф "Диско"
23.25 Концерт 

Ані Лорак. "15"
01.00 Х/ф "Міс

П’ЯТНИЦЯ

2 січня

СУБОТА

3 січня
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Конгеніальність"
02.45 Х/ф "В степах України"
04.25 Х/ф "Мартин Боруля"

ІНТЕР
06.00 Ювілейний концерт

Едіти Пьєхи  
09.00 Х/ф "Карнавальна ніч" 
10.30 "Доки всі вдома" 
11.00 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
11.40 "Модний вирок.

Новорічний випуск" 
12.50 Мюзикл " За двома

зайцями" 
14.50 Х/ф "Снігуронька для

дорослого сина" 
16.30 "Позаочі". В.Меладзе 
17.20 "Вечірній квартал". "З

Новим роком!" 
20.00 "Подробиці" 
20.30 Творчий вечір

К.Меладзе  
23.20 Х/ф "Ностальгія по

майбутньому" 
01.00 Док. проект "Новорічна

ялинка. Найбільше
дерево на планеті" 

01.50 "Позаочі". Ада
Роговцева

02.40 "Знак якості". Червона
ікра 

03.20 "Знак якості". Лікери 
04.00 "Ключовий момент"
05.30 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.40 Факти
05.45 Погода
05.50 Т/с "Альф"
06.15 Х/ф "Біле золото"
07.45 Погода
07.55 Х/ф "Зоряні війни�4:

Нова надія"
10.00 Кіно в деталях
10.30Т/с "Леся+Рома"
11.05 Анекдоти по�українськи
11.25 Українці Афігенні
11.50 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Мільйон від Діда

Мороза"
14.25 Х/ф "Астерікс і Обелікс

проти Цезаря"
16.20 Х/ф "Зоряні війни�5:

Імперія наносить удар у
відповідь"

18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Астерікс і

Обелікс: Місія
Клеопатра" 

21.05 Х/ф "Матриця:
Революція". s

23.20 Х/ф "Шоу герлз". s
01.55 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.25 Х/ф "Новорічна

відпустка". s
05.05 Х/ф "Хижак Юрського

періоду". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма
07.00 Новини 
07.20 Мульти�буки
07.50 Досягти мети 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Задорнов 
11.00 Д/с "Медичні

детективи"
11.30 Музична програма
12.10 Новорічний концерт

М.Поплавського
13.20  Мультфільм "Велика

книга"
14.00 Т/с "Гра в кохання"
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги
16.50 Д/с "Велика мандрівка"
17.15 Д/с "Медичні

детективи" 
17.50 0�51
18.00 Т/с "Зцілення

коханням"
19.00 Столиця
19.50 Т/с "Вовчиця"
20.50 0�51
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Задорнов 
22.25 "Шлягер�парад" 
23.35 Вечірня кава 

00.05 0�51
00.15 Музична програма 
00.45 Х/ф "Свинарка та

пастух" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Задорнов 
03.00 Новини
03.30 У центрі уваги 
04.00"Шлягер�парад" 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф "Мадемуазель�

мушкетер" 
09.35 Корисна площа 
10.15 Зоряні драми
11.05 Х/ф "Сімейка Аддамс"
12.50 Х/ф "Принци повітря"
14.45 Х/ф "Об'єкт мого

замилування" 
16.40 Х/ф "Процес і

помилка"
18.15 М/Ф "Альоша Попович

і Тугарин Змій" 
19.40 Х/ф "Один вдома�3"
21.25 Х/ф "Один вдома�4" 
22.55 Зірка караоке�2 
23.45 Х/ф "Вовки�

перевертні". s
01.15 Х/ф "Спецназ.

Операція "Відплата". s  
02.45 Т/с "Холостяки"

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

Ренером"
07.00 Т/с "Марш 

Турецького � 3"
08.50 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.50 "Аншлаг і компанія".

Новорічний ранок
11.50 М/ф "Детектив Друпі"
12.45 Х/ф "Шайбу, шайбу!

Найцінніший примат"
14.30 "Правда життя".

Сироти при живих
батьках

15.00 Х/ф "Таємниці
Бургундського двору"

17.00 Т/с "Каменська � 2"
19.00 Х/ф "Досконалий світ"
21.40 Х/ф "База � 2"
23.40 Х/ф "Смертельні

шаради"
01.30 Х/ф "На заході"
03.20 "Особистий погляд" 
05.20 "Речовий доказ"

СТБ
05.30 "Спартак. Що ховається

за міфом"  
06.20 "Наші улюблені

мультфільми"
07.40 "Еники�беники"
08.10 "Навколо світу"  
09.00 "Їмо вдома"  
10.05 "ВусоЛапоХвіст"  
11.50 "Наші улюблені

мультфільми"
13.10 Х/ф "Ширлі�Мирлі" 
16.05 Х/ф "Блеф" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання" 
18.50 Х/ф "Гусарська балада" 
20.40 "Гусарська балада".

Невідома версія
21.30 "Зіркове життя.

Неймовірна правда про
зірок"  

22.40 "Нез'ясовно, але факт"  
23.55 "Фантастичні історії.

Надлюдська раса"
00.50 Х/ф "Сни"

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 Х/ф "Еміль та

детективи"
11.30 "Дивись!"
12.00 Новорічна ніч�2004
15.30 Мультфільм "У

пошуках Санти"
17.00 Мультфільм "Різдвяне

дерево"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Смішні люди" 
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Смішні люди"
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  
06.25 Як це робиться? 
07.20 М/ф "Коник �

Горбоконик"   
08.30 Зелена варта
09.00 Т/с Усі люблять

Раймонда 
10.00 Школа ремонту   
11.00 За сім морів  
11.30 Фотолайф  
12.00 Хроніки крокодилів  
12.30 28 Фестиваль цирку

"Завтра"  
13.45 Х/ф "Краще пізно, ніж

ніколи"  
15.45 М/ф "Червоненька

квіточка"   
16.25 Конкорд�Народження

міфу   
17.30 Х/ф "Попелюшка"  
19.00 Т/с Усі люблять

Раймонда 
20.00 Х/ф ""Не зовсім янгол" 
21.50 У пошуках досконалого

ведмедя 
23.00 Конкорд�Народження

міфу   
00.15 Телевікторина  
03.35 Зелена варта
04.00 Найсмішніша реклама  
04.25 Спецпроект 
04.55 "Світські хроніки" 
05.15 Сильні світу сього
05.30 Найсмішніша реклама  

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
07.00 М/ф "Артур і мініпути" 
09.00 Події
09.30 Листа Дідові Морозу
10.30 Блакитний вогник на

Шаболовці 2007. Краще
14.00 Т/с "Глухарь"
16.00 Блакитний вогник на

Шаболовці 2006. Краще
19.00 Події
19.20 Пісня року � 2008
22.30 Х/ф "Інтуїція"
00.15 Х/ф "Свято любові"
02.00 Святковий виграш
03.30 Події
04.05 Х/ф "Король, дама,

валет"

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 Д/ф "Мерехтливі

оздоби ялинкової ночі"
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.50 Погода
12.00 Здоров'я 
13.00 Аудієнція
13.30 Благовісник
14.00 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською
14.45 Між нами... Поляки в

Україні
15.20 Д/ф "А.Матвійчук �

лицар трьох муз"
15.50 Погода
15.55 Богатирські ігри
16.50 "Осінній сад" І.Бобул 
18.55 Погода
19.00 КВК�2008. Зимовий

кубок
20.50 Погода
20.55 Х/ф "Два собаки на

Різдво"
22.30 М/ф "Падав торішній

сніг"
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Х/ф "Собака на

Різдво"
02.55 Х/ф "Два собаки на

Різдво"

04.30 Хто в домі хазяїн?
05.00 Право на захист
05.20 Аудієнція
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 М/ф "Ти � особливий,

Спанкі"
07.00 Караоке на Майдані 
07.45 "Штепсель женить

Тарапуньку"
09.05 "Лото�забава"
10.00 М/с "Мої друзі Тигрик

та Вінні"
10.25 Караоке на Майдані
11.10 Х/ф "Диско"
12.50 "Нові пісні про головне"
15.10 Т/с "Не краса по�

американськи"
16.00 Концерт "Тіна Кароль.

Полюс кохання"
17.20 "Здрастуйте, я ваша

няня"
18.10 М/ф "Дика  природа"
19.30 ТСН
19.55 Х/ф "Привіт, кіндер"
21.40 Х/ф "Привид опери"
00.05 Х/ф "Позамежжя"
02.00 Караоке на Майдані
02.40 Х/ф "Пікнік" 
04.30 Х/ф "Позамежжя"

ІНТЕР
06.00 Док. проект "Царство

північного оленя" 
06.40 Творчий вечір

В.Добриніна 
09.20 "Городок" 
10.00 "Україна, вставай!" 
10.30 Т/с "Найкрасивіша" 
16.00 Концерт "Найкращі

пісні" 
18.20 Х/ф "Троє і

Сніжинка". s
20.00 "Подробиці" 
20.30 Х/ф "Сніговиц янгол" 
22.20 Х/ф Х/ф "Сніговий

янгол. Технологія дива" 
23.00 Х/ф "20 сигарет". s
00.30 Док. проект "Царство

північного оленя" 
01.30 "Позаочі". Богдан

Ступка 
02.10 "Народний суд" 
03.00 "Знак якості".

Креветки заморожені 
03.40 "Знак якості". Солодкі

бісквітні рулети 
04.20 "Ключовий момент"

ICTV
07.05 Факти
07.20 Погода
07.30 Т/с "Альф".

Комедійний серіал
07.55 Погода
08.00 Х/ф "Зоряні війни�5:

Імперія наносить удар у
відповідь"

10.15 Квартирне питання
11.05 Чудо�люди
11.35 Спецрозслідування
12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Дорогі діти"
14.30 Х/ф "Астерікс і

Обелікс: Місія
Клеопатра"

16.55 Х/ф "Зоряні війни�6:
Повернення джедая"

18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Пароль "Риба�

меч". s
21.00 Х/ф "Після заходу

сонця". s
22.50 Х/ф "Контрольний

фактор". s
00.35 М/ф "Південний парк"
02.00 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.50 Х/ф "Відпустка у

Європі"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
07.00 Новини
07.20 Мульти�буки
07.40 Економічний вісник
07.50 Vip�стажер 
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Задорнов 
11.00 Д /с "Медичні

детективи"

11.30 Музична програма
12.10 "Шлягер�парад" 
13.20 Мультфільм "Пісня

янгола" 
14.00 Т/с "Гра в кохання"
15.10 Т/с "Шторм" 
16.00 Англійська за 4,5

місяці 
16.20 У центрі уваги
16.50 "TV�Start" 
17.15 Д/с "Медичні

детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення

коханням"
19.00 Столиця 
19.50 Т/с "Вовчиця"
20.50 0�51
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Боярський
22.25 "Шлягер�парад" 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51
00.15 Музична програма 
00.45 Х/ф "Багата наречена"
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Боярський
03.00 Новини
03.30 У центрі уваги
04.00 "Шлягер�парад" 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 Х/ф "Ніч у Роксбері" 
07.45 Церква Христова
08.05 Запитайте в лікаря
08.35 Кліпси
09.00 Руйнівники міфів�3
09.55 Алло гараж    
10.30 Т/с "Щасливі разом"
10.55 Х/ф "Об'єкт мого

замилування" 
12.55 Шоуманія
13.30 Ексклюзив 
14.00 Аналіз крові 
14.35 Зоряні драми 
15.25 Info�шок  
16.10 Т/с "Щасливі разом"
16.40 М/Ф "Альоша Попович і

Тугарин Змій" 
18.00 М/Ф "Добриня Нікітіч і

Змій Горинич"
19.10 Х/ф "Один вдома�4" 
20.40 Х/ф "13�й район". s 
22.15 Шоу "Файна Юкрайна" 
22.40 Камеді клаб 
00.00 Х/ф "Інтерв'ю з

вампіром". s 
02.10 Т/с "Холостяки"

НТН
06.00 "Особистий погляд"
07.00 "Повнота радості

життя"
07.35 Т/с "Каменська � 2"
09.30 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.50 "Аншлаг і компанія"
11.45 М/ф "Том і Джеррі"
12.40 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
15.00 "Речовий доказ".

Небезпечний Новий рік
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Одеський Остап
Бендер

16.00 Т/с "Тіні минулого"
18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Робінзон Крузо"
20.30 Х/ф "Хаос"
22.40 Х/ф "Акули � 3"
00.25 Х/ф "Гемоглобін"

СТБ
06.20 "Коли хірурги

залишають інструменти
всередині"

07.10 "Зимовий жарт з..."  
08.05 "Навколо світу"  
09.00 "Їмо вдома"  
10.40 Х/ф "Гусарська

балада" 
12.10 Х/ф "Самогонщики" 
12.25 Х/ф "Пес Барбос та

незвичайний крос" 
12.40 "В пошуках істини. Дід

Мороз та Санта�Клаус.
Битва за Новий Рік"  

13.30 "Внутрішні пригоди"
15.15 "Правила життя. Як

вберегтися від зарази" 
16.15 "Нез'ясовно, але факт"
17.40 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Лід у кавовій

гущі" 
21.50 Х/ф "За два кілометри

до Нового року" 
23.45 "Неймовірні історії

кохання"
00.35 Х/ф "Дике серце" 
02.25 Х/ф "Ти іноді згадуй"

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 Худолній фільм

"Конопушка й Антон"
11.30 "Дивись!"
12.00 Новорічна ніч�2002
14.30 Мультфільм

"Щасливого Різдва"
16.00 Кінокомедія "Москаль�

чарівник"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Бла�бла�шоу"
19.30 Дом�2
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Сміх без правил"
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? 
06.30 Хроніки крокодилів   
06.50 Спецпроект 
07.35 Зелена варта 
08.05 М/ф "Дідусь і онук" 
08.25 За сім морів 
09.00 Т/с Усі люблять

Раймонда 
10.00 Школа ремонту 
10.45 М/ф "Червоненька

квіточка" 
11.30 Х/ф "Попелюшка"  
13.00 У пошуках

досконалого ведмедя 
14.00 Х/ф "Не зовсім янгол"  
15.50 Усередині 
16.50 Нормандія.

Легендарний лайнер   
17.55 Х/ф "Підкидьок"  
19.30 Т/с Усі люблять

Раймонда 
20.15 Х/ф "Королі

мототреку"   
21.50 Зникаючий дракон 
23.00 Сильні світу сього 
23.15 Нормандія.

Легендарний лайнер 
00.15 Телевікторина  
03.35 Спецпроект  
04.05 Найсмішніша реклама  
04.30 Магія краси  
04.50 Сильні світу сього
05.10 Найсмішніша реклама  
05.30 Зелена варта

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
07.00 Х/ф "Інтуїція"
09.00 Події
09.30 Листа Дідові Морозу
10.30 Блакитний вогник на

Шаболовці 2006.
Краще

13.00 Х/ф "Фанфан�
тюльпан" 

14.45 Пісня року � 2008
19.00 Події 
19.20 Новорічний вечір з

М.Галкіним
22.30 Х/ф "Водій для Віри" 
00.30 Жарт за жартом
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
04.05 Х/ф "Фанфан�

тюльпан"
05.40 Мультфільми

НЕДІЛЯ

4 січня
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День Святого Миколая

19
грудня ліцеїст�
ське містечко
нагадувало...

столичний Хрещатик у
вихідний день! Бо гості не
переводилися тут цілий день.

Спочатку завітали англій�
ці. Ці посланці Святого
Миколая і Святого Станісла�
ва (орден якого вже багато
років опікується ліцеєм)
подарували ліцеїстам два
найновіші комп'ютери,
оснащені відеокамерами.
Найближчим часом буде під�
ключено Інтернет, і тоді юні
богунівці отримають можли�
вість візуального спілкуван�
ня зі своїми закордонними
друзями�кадетами.

По обіді � святкова служ�
ба у Свято�Микольському
ліцейному храмі. Службу

правив архієпископ Галиць�
кий та Львівський Августин.
По закінченні свого віталь�
ного слова він подарував
бібліотеці навчаль�
ного закладу підбір�
ку літератури, а
кожен ліцеїст отри�
мав в подарунок
іконку з благосло�
венням та солодкі
дарунки. Начальник
ліцею полковник
Данило Романенко
та заступник началь�
ника з виховної
роботи були нагоро�
джені церковними
орденами, а ліцеї�
сти, які старанно
д о т р и м у ю т ь с я
Божих заповідей �
грамотами. 

Та на цьому приємні сюр�
призи не закінчилися.
Наступний гість � Роланд
Франко. Так, той самий �

внук Івана Яковича
Франка. Хлопці влашту�
вали гостеві найсправ�
жнісіньку прес�конфе�
ренцію! А відтак постать
великого українського
поета стала їм більш зро�
зумілою і ближчою...

Завершився день святко�
вою дискотекою та яскра�
вим, немов дитячі мрії,
фейєрверком. Гарне свято
Миколая!

Радислав Кокодзей

Минулого тижня найочікуванішим гостем в кожній оселі був добрий чарівник Святий
Миколай. Щедро обдаровував він своїми дарунками, особливо " дітлахів. Втім, і про військо"
вих ліцеїстів він не забув...

ГГООССТТІІ  ДДОО  ХХААТТИИ  ––  ДДООЛЛЯЯ  ББААГГААТТАА

В
же розпочалася
казкова пора Ново�
річних та Різдв’я�

них свят, яка завжди готує
приємні сюрпризи та весело�
щі. Ось і 19 грудня 2008 року
в день Святого Миколая гості
Боярського будинку культури
отримали подарунки і чима�
лий заряд позитивних емоцій. 

Юних гостей свята � учнів
Боярських ЗОШ №1 та №2,

а також  маленьких боярчан
прийшли привітати заступ�
ник міського голови Боярсь�
кої міської ради Шульга Вале�
рій Володимирович та заступ�
ник  голови райдержадміні�
страції Лук'янчук Олександр
Сергійович, які висловили
найщиріші побажання в цей
святковий день і підготували
для кожного присутнього в
залі малюка солодкий подару�

нок від Боярської міськради
та мера міста Добрівського
Тараса Григоровича. Продов�
жився святковий день зимо�
вою казкою�мюзиклом "Лісо�
ва фабрика зірок", яку пода�
рували  глядачам артисти
молодіжної громадської орга�
нізації "Студконцерт" за
сприяння голови Київської
обласної адміністрації Віри
Іванівни Ульянченко. Діти із
захопленням слідкували за
перебігом подій вистави, вбо�
лівали за улюблених персона�
жів і підбадьорювали акторів
гучними оплесками та дзвін�
ким сміхом. Школярам дуже
сподобалась вистава, а актори
були приємно вражені схваль�
ною реакцією маленьких гля�
дачів. 

Дуже приємно, що поса�
довці нашого міста, району та
області  не забувають про
молоде покоління і мають
змогу подарувати малюкам
веселе свято, яке вони ще
довго будуть згадувати!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ППООДДААРРУУННККИИ  ВВІІДД  ММИИККООЛЛААЯЯ

С
вятий Миколай �
покровитель моря�
ків, мандрівників, а

також слухняних дітей. Давня
історія розповідає нам про те,
що Святий Миколай прихо�
дить тільки до тих, хто  протя�
гом року поводить себе чемно,
слухняно, добропорядно, ба
навіть так, що батьки сусідсь�
ких дітей лускаються із заздро�
щів, і приносить їм смачненькі
подаруночки, зокрема, фрук�
ти та всілякі солодощі. А
неслухняним, помічники
Миколая приносять гарно
вимочені різочки, щоб вони
щільненько прилягали до того
місця, яке створено Господом
Богом для виховання. 

Але в дитячому садочку
№3 зібралися,  мабуть, самі
слухняні діточки, які навви�
передки  розповідали про
подарунки, що їм приніс
Миколайчик, і святкували
разом з вихователями. Діти
старанно готувалися до цього
свята. Чого тільки не побачив

Св. Миколай у їхньому вико�
нанні: і виставу "Рукавичка",
в якій мешкали кумедні зві�
рятки, і  веселі пісеньки, і вір�
шики із милим дитячим вимо�
влянням. Малюки раділи та
гралися в ігри нездогадую�
чись про те, що це веселе
свято � теж навчання. Так
цікаво і неординарно в садоч�
ку проходять уроки з розвит�
ку мовлення та природознав�
ства. Маленьким акторам
дуже сподобалися яскраві
костюми та гучні оплески гля�
дачів. Галасливі та щасливі
вони з задоволенням танцю�
вали з Метелицею та Сніго�
вичком, а Чортику відповіли,
що у них йому робити нема
чого � всі чемні та виховані.
Дитяче побажання Св. Мико�
лаю  "Не хворіти та всюди
встигнути"  розчулило ста�
ренького вкрай ! І він подару�
вав маленьким ласунчикам
солодощі! Так що всі залиши�
лись задоволені та веселі!

Ганна Бєлобородова

СВЯТО ДЛЯ

СЛУХНЯНИХ ДІТОЧОК

До дитячого відділення
К и є в о � С в я т о ш и н с ь к о ї
районної лікарні  19 грудня
завітали члени Української
соціал�демократичної партії,
а саме: Суарашвілі Я.О.,
Мілевський М.Г., Шарка
О.В., Яцук Д.І., Юрчук
Ю.В. та Демчук М.П.  У
день Святого Миколая пред�

ставники партійної організа�
ції подарували дитячому від�
діленню компресорний інга�
лятор, а всі діти,  які на той
час перебували на лікуванні,
отримали ласощі. Разом з
подарунками частинку тепла
і добра своїх сердець віддава�
ли представники УСДП діт�
лахам.

Підприємство ТОВ "Чавіс", розташоване в с. Віта Поштова, повідомляє громадськість с. Віта Поштова, що

для підприємства розроблено документи на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Підприємство займається випуском виробів з деревини. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин

становить 4,61 т/рік. Фактичні нормативи гранично допустимих викидів значно нижче затверджених норма�

тивів викидів відповідно до законодавства.

Директор підприємства ТОВ "Чавіс" О.Г. Поштар
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Н
апередодні Новорічних
свят всім хочеться віри�
ти в дива. Особливо

дітям, тому що дитинство � безтур�
ботна пора, коли ще віриш у Свя�
того Миколая, Діда Мороза і в
казку... 

18 грудня в Києво�Святошинсь�
кому районному центрі психоло�
гічної реабілітації відбулося справ�
жнє свято. Києво�Святошинський
районний центр творчості молоді
"Оберіг" спільно з Жіночою грома�
дою м. Боярка  вітали дітей, які
перебувають в реабілітаційному
центрі, з Днем Святого Миколая та
з наступаючими Новорічними свя�
тами. Учні п’ятого класу Боярської
загальноосвітньої школи № 1 під
керівництвом Лахтадир Ангеліни
Миколаївни, заступника директо�
ра з навчально�виховної роботи та
голови Жіночої громади м. Бояр�
ка,  приготували невеличку виста�
ву, присвячену Дню Святого
Миколая. Також учнівським пар�
ламентом цієї ж школи була орга�
нізована акція "В гості до друзів".
За два дні учні молодших класів
принесли  понад сімдесят іграшок
та власноруч намалювали Новоріч�
ні листівки з привітаннями,  щоб
подарувати свято діткам, які пере�
бувають в День Святого Миколая
далеко від дому. Звичайно, не
обійшлося і без солодощів � їх орга�
нізувала Єременко Людмила
Миколаївна, яка є членом Жіночої
громади м. Боярка. Подарунки
діти отримували з рук самого Свя�
того Миколая (цю роль блискуче
зіграв учень 11�Б класу Боярської
загальноосвітньої школи № 1
Гапонов Євген). Завдяки організа�
торським здібностям Ангеліни
Миколаївни на свято завітав Отець
Дмитрій, Настоятель Свято�По�
кровської парафії Української
Автокефальної Православної Цер�
кви.     

Вихованці "Оберігу", як зав�
жди, радували професійним вико�
нанням пісень та хореографічних
постановок. Неможливо передати
словами, якою радістю та захо�

пленням світилися очі дітей, які
перебувають в реабілітаційному
центрі. Їх вдячність та увага � це
найбільша винагорода для малень�
ких артистів, які отримували від
концерту таке ж моральне задово�
лення, як і глядачі. Одним словом,
свято вдалося.   

Одним з напрямків діяльності
Києво�Святошинського районного
центру творчості молоді "Оберіг" є
доброчинство, благодійні акції, які
колектив проводить спільно з
Боярською міською радою та гро�
мадськими організаціями міста.
Лише за останній місяць було про�
ведено декілька таких заходів. Це
концерт до Дня інвалідів в Боярсь�
кій спецшколі�інтернаті для слабо�
зорих дітей, Новорічні вітання
дітей, які проходять оздоровчо�ре�
абілітаційний курс в  Києво�Свято�
шинському районному центрі
психологічної реабілітації  та
Новорічна вистава в "Оберізі",
куди були запрошені вихованці
дитячого будинку змішаного типу
"Родина", громадська організація
"Ковчег", учні Боярських шкіл і усі
бажаючі.    

В цьому році з ініціативи дирек�
тора "Оберігу" Скакодуб Надії Іва�
нівни та голови Жіночої громади
м. Боярка Лахтадир Ангеліни
Миколаївни організовані привітан�
ня з Новорічними святами дітей�
інвалідів громадської організації
"Ковчег". Завдяки Боярській місь�
кій раді, зокрема, Добрівському
Тарасу Григоровичу та Єременко
Людмилі Миколаївні (Жіноча гро�
мада)  разом з музичними вітання�
ми вихованців "Оберігу" діти отри�
мають Новорічні подарунки. 

Взагалі ми, боярчани, маємо
гордитись тим, що в нашому місті є
небайдужі люди та організації, які
займаються благодійністю за
покликом серця. Наскільки приєм�
но душею розуміти, що наші добрі
справи дарують дітям посмішки,
гарний настрій та впевненість в
тому, що вони незабуті. 

Тетяна Скочко

ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА

Н
овий 2009 рік Бика (Коро�
ви) � це другий рік дванад�
цятирічного циклу за схід�

ним календарем. Якщо пригадати
легенду, то вола (Бика) вибрали дру�
гим зі всіх тварин за його
чуйність, вели�

чезну доброту і працьовитість. Бик
відрізняється мовчазною стриманістю,
повільністю, але точністю і методичні�
стю. Але під цими зовнішніми ознака�
ми Бика ховається оригінальний розум
і високий інтелект.

Правда, цей знак досить консерва�
тивний, не терпить нововведень, і

всього того, що турбує його
спокійний дух. Одна з най�

головніших рис Бика � турбо�
та про сім'ю, і сім'я Бика про�

цвітає, тому що він є її потужною
опорою. 

У Новому, 2009 році Бика,
пануватиме солодкий смак, тому

що Бик � ласун, хоча його пристрасть
до переїдання може викликати пробле�
ми зі шлунком і серцем, тому люди із
захворюваннями цих органів мають
бути дуже обережні в наступному році. 

Цей рік практично всім принесе
багато роботи, а садівники�аматори

можуть радіти, тому що Новий 2009
рік Бика дуже сприятливий для сільсь�
кого господарства. 

Що стосується інших видів діяльно�
сті, то, наприклад, в політиці, консер�
ватизм братиме гору.

Зрозуміло, що найбільший вплив
Новий 2009 рік Бика буде мати на
людей, які народилися під цим знаком.
Люди, народжені в рік Бика, зазвичай,
практичні, повільні, стримані і дуже
терплячі. У чому зустрічати рік Бика?

Кольори року, що настає, � теплі і
спокійні: всілякі відтінки помаранче�
вого, жовтого і зеленого, які нагадують
про осіннє листя, про пісок, зігрітий
теплим сонечком, про руду глину. Ви
не помилитеся, якщо ваш святковий
костюм, а також прикраси на ялинці
будуть витримані саме в такій гаммі.

Зустрічаючи Новий рік, не переста�
райтеся з Новорічним вбранням. Віл �
трудівник, і йому не до лиця пишні,

яскраві і химерні вбрання. Все повин�
но бути скромне, майже по діловому,
але зі смаком.

Безперечним залишається одне:
Бик � домашня тварина, і краще
зустрічати Новий рік у сімейному колі.
Цілком логічно, що до вибору меню
треба підійти грунтовно. Майбутній
символ 2009 року � Бик � не терпить
недбалості. На столі вітається рослин�
на їжа: листя салату, злакові, овочі та
фрукти. З м'ясом цього разу потрібно
бути обережним, особливо з яловичи�
ною. Символ року буде не в захваті,
якщо ви зустрічатимете Новий рік із
закусками з йому подібних. На стіл
можна поставити прикрашену фігурку
бика.

Бик обов'язково оцінить всі ваші
старання і принесе Вам щастя і успіх
наступного року!

За матеріалами Інтернет'видань

СИМВОЛ РОКУ

19
грудня � найсвітліше і
найрадісніше свято.
Цього дня наші оселі

сповнені радістю, світлом, теплом і
добрими сподіваннями�надіями.
Кожен у пошепках темноти чекає  на
маленьке диво, здійснити яке може
лише Святий. 19 грудня в приміщенні
районної класичної гімназії відбувся
Новорічно�Різдв’яний дитячий
мюзикл для дітей  із малозабезпечених
сімей та дітей�інвалідів "Лісова фабри�
ка зірок". Свято відбулось за підтримки
голови Київської обласної державної
адміністрації Віри Іванівни Ульянчен�
ко, Київського обласного управління
культури і туризму, Молодіжної гро�
мадської організації "Студконцерт",
Києво�Святошинської районної адмі�
ністрації та Боярської міської ради.      

На роль Святого Миколая претен�
дували одразу декілька осіб. Адже на
свято до дітей, окрім артистів, завіта�
ли заступник Боярського міського
голови Шульга В.В. та заступник
голови РДА Лук'янчук О.С. І, звісно,
прийшли вони до малечі не з пустими
руками, а із солодкими Новорічними
подарунками… Взагалі, така спільна
акція Боярської міської ради і Рай�
держадміністрації цього року в нашо�
му місті проводиться вперше. І є
доволі вдалою, тому що жодна дити�
на не залишилась без уваги. 

Веселили малечу улюблені казкові
герої, чудові пісні, танці та Новорічні
подарунки. Море веселощів та радо�
сті, що може бути краще для дітей?
Адже вони покладають на Святого
Миколая особливі надії, бо щиро
вірять, що добрий і всесильний
покровитель допоможе здійснити
давню втаємничену мрію. 

***
Святий Миколай є уособленням

благочинності. Саме він � спаситель
бідних, знедолених, дітей. А кожен
дорослий є своєрідним помічником
Миколая.

Ось і цього року у Святого Мико�
лая в м. Боярка віднайшлось одразу
декілька помічників. Зокрема,
заступник Боярського міського голо�
ви Шульга В.В., радник міського
голови Мазурець В.В., та спеціаліст

зі зв'язків з громадськістю Закрев�
ська Л.І. Які 19 грудня завітали до
Києво�Святошинського  районного
дитячого будинку змішаного типу
"Родина", щоб подарувати своє тепло
і увагу тим, хто найбільше потребує
цього, і щоб кожен знайшов свій
подарунок у це радісне і по справ�
жньому духовне свято.

***
Спільний захід Боярської міської

ради та Києво�Святошинської район�
ної державної адміністрації відбувся
19 грудня у нашому місті. Заступник
міського голови Шульга В.В., заступ�
ник РДА Лук'янчук О.С. та спеціаліст
зі зв'язків з громадськістю БМР Зак�
ревська Л.І. завітали до Боярської
спеціальної ЗОШ І�ІІ ст. для слабозо�
рих дітей та до Київського обласного
Будинку дитини, що розташований у
м. Боярка по вул. Хрещатик, 111.
Велику кількість подарунків отрима�
ли дітлахи, серед яких були і ласощі,
і іграшки. 

Як зауважив  Шульга В.В.: "І
саме такій малечі влада повинна при�
діляти найбільшу увагу, щоб вони
відчували себе в цьому житті затиш�
ніше і росли повноцінними громадя�
нами нашої держави. Для цього ми
повинні створювати всі необхідні
умови. Тому саме  цього року вперше
у нас відбулась спільна акція з Рай�
держадміністрацією. Можна вважа�
ти, що вона пройшла доволі успішно,
і жодна дитина  у цей святковий день
не залишилась без уваги". 

***
22 грудня до  Києво�Святошинсь�

кого  районного  дитячого будинку
змішаного типу "Родина" завітали
Данченко Є. і Сербан В.В. � голова та
секретар Києво�Святошинської
районної організації від партії "Союз
лівих сил". Вони привітали дітей зі
святами � Святого Миколая та Новим
Роком, подарували їм гостинці:
цукерки і фрукти, іграшки, матраци
та інше. Всі подарунки для дітлахів
було придбано за спонсорської допо�
моги пана Тітова В.В. Вдячні діти
організували для гостей  концертну
програму.

Редакція "БІ"

ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ІЗ ЗИМОВОЮ
КАЗКОЮ � З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!

До свята
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В
и зараз бігаєте
спринт? Чи, може,
велогонки? Більша

частина дорослого населення
лише відмахнеться у відповідь
на такі запитання й знайде
безліч виправдань: у когось
брак часу, хтось погано пере�
носить фізичні навантажен�
ня, але насправді причина
одна � це тотальне небажання
зібрати силу волі, а разом з
тим � і перші кроки до спорту. 

Але що як знайдеться у
цілому снопові різноманіт�
них видів рухової активності
рятівна соломинка, що допо�
могла б витягти вас з ватних
обіймів дивана? Її ім'я усім
добре знайоме � це більярд.     

Як виявилося цієї суботи,
20�го грудня, у Боярці є вже
два покоління досвідчених
гравців. В цей день вони
боролися між собою за
Кубок першості міста.

Гостей радо приймав під
дахом свого закладу М.В.
Улізько � директор клубу 
"Сеул", що по вул.Лінійній.
Організатори заходу розпо�
віли, що він є не першим і не
єдиним у своєму роді: подібні
змагання проходять кожні
декілька місяців, аби не дати
досвідченим гравцям втра�
тити майстерність, а новач�
кам � азарт. 

Отже, змагання розпоча�
лося об одинадцятій ранку.
Попереду було вісім годин
марафону, що складався з
переживань, тонкої гри,
влучних ударів... всього і не
охопиш. Це варто відчути.
Близько тридцяти чоловік не
просто боролися за першість
з цього виду спорту в Боярці,
вони ще й відпочивали та
отримували насолоду від
кожної партії. Для того, аби
гра була дійсно справедли�
вою, усіх учасників розділи�
ли на дві групи � "Молодь" та
"Кому за 30". Як виявилося
згодом, цей поділ гравців був
суто умовним: наймолодшо�
му з них виповнилося двад�

цять два, а найстаршому�
сімдесят чотири роки. Й це
не мало значення: "суперни�
ки" повсякчас спілкувалися
між собою, ділилися новина�
ми, вдачами та невдачами у
грі, корисними порадами.
Словом, атмосфера в клубі
"Сеул" була близькою до
родинної. 

Один з ветеранів більяр�
дного спорту розповів "Б.І."
про перші кроки подібних
заходів: "Перша гра у нашо�
му районі пройшла у Виш�
нівському кафе "Вишенька".
Було це років дванадцять
тому. Хоч і столи тоді були
старенькі, розбиті, однак
знайшлися ентузіасти і ми
провели перший турнір.
Серед дюжини учасників
тоді чемпіоном став Євген
Миколайович Ковнацький...
А далі вже продовжували у
рідному місті."

Варто зазначити, що ця
справа не пройшла дарма й
сьогодні пліч�о�пліч з досвід�
ченими статечними більяр�
дистами грає молодь � хлопці
та навіть дівчата залюбки

продовжують традиції турні�
ру, переймаючи досвід стар�
ших гравців, та вкладаючи у
гру іще більше азарту та
динаміки. 

В приємній компанії
години, що тривали б віч�
ність, якби були робочим
днем, пролетіли, як одна
мить. Ввечері, після десятків
зіграних партій та сотні
забитих шарів, були названі
трійки лідерів у кожній з
груп. "Золото" серед молоді
здобув пан Ковальчук, а
серед старшого покоління
найкращим став пан Шуруп.
Супер�кубок цього разу
попрямував до рук молоді
разом з другою перемогою
Ковальчука. 

Одначе, здається неспра�
ведливим називати пере�
можців й переможених.
Години, проведені у стінах
клубу "Сеул" довели, що
більярд, як ніякий інший вид
спорту, не обділяє гравців.
Усі вони отримали насолоду
та приємні спогади про один
із зимових вечорів...

Аліна Едель

Спорт

БИТИ ЧИ НЕ БИТИ?

З
авітавши в неділю до
знайомої місцини,
ваш кореспондент

переконався, що Боярська
спорттраса (до речі � одна з
найкращих в Україні) живе
своїм звичним життям навіть
взимку. Адже саме тут 20�21
грудня відбулися заключні
змагання Національної
Гоночної Серії з міні ралі 
"Кубку Столиці" � "Ралі Чем�
піонів".

20 грудня, субота: день
організаційний. Але справ
багато: передстартовий тех�
нічний огляд автомобілів,
ознайомлення з трасою, уточ�
нення списку екіпажів, допу�
щених до старту. Це � в Бояр�
ці. О 18.00 � прес�конферен�
ція в Києві. Попереду � ніч
чекання. Бо завтра � гонка...

А судді хто? Користуючись
нагодою, назвемо тих, без
кого ці змагання взагалі б не
відбулися. Організатором
змагань 3�го етапу Гоночної
Серії "Кубок Столиці"  "Ралі
Чемпіонів", включеного у
залік Гоночної Серії "Кубок
Столиці", виступив Київ�
ський міський автомотоклуб
при підтримці авіакомпанії 
"KNORS". Змагання прово�
дяться у відповідності з Регла�
ментом Національної Гоноч�
ної Серії з міні ралі, МСК ФІА
та НСК ФАУ та за Регламен�
том, затвердженим ФАУ. 

До організаційного коміте�
ту з підготовки та проведення
3�го етапу Національної
Гоночної Серії "Кубок Столи�
ці"  "Ралі Чемпіонів" на
спорттрасі м. Боярка увійшли
Сергій Малик � президент
КМАМК, Андрій Хорольсь�
кий � віце�президент АК 
"Київ" та Геннадій Вільгоць�
кий � відповідальний секретар
АК "Київ".

Та, окрім них, були ще й
офіційні особи змагань. Це �
Голова Колегії Спортивних
Комісарів Богдан Городець�
кий (Львів); Спортивні Комі�
сари � Світлана Калниш
(Харків) та Березенський
Дмитро (Київ); Секретар
Колегії Спортивних Коміса�
рів Лариса Слюсар (Львів);
Директор змагання Сергій
Малик (Київ); Начальник
безпеки змагання Дмитро
Світличний (Чернігів);
Начальник дистанції Андрій
Хорольський (Київ); Техніч�
ний Комісар Андрій Кузнецов
(Львів); Головний секретар
змагання Лариса Савкевич 
(Львів) та Головний хроно�
метрист змагання Роман
Мельник (Львів).

Що ж до статусу цих зма�
гань, то 3�ий етап Національ�
ної Гоночної Серії "Кубок Сто�
лиці"  "Ралі Чемпіонів" � це
змагання, включене у залік
Національної Гоночної Серії

"Кубок Столиці". Гонка відбу�
вається на трасі 32 км., з якої
31 км. � спеціальних ділянок. 

До участі у змаганнях
допускаються омологовані
або сертифіковані автомобілі
груп N, А; дивізіон "Д1";
класу "Україна�1400" та авто�
мобілі, спеціально підготовле�
ні для участі у "Кубку Столи�
ці", що мають техпаспорт,
виданий ФАУ, внесені у
Національний реєстр спе�
ціальних механічних транс�
портних засобів для автомо�
більного спорту, у абсолютно�
му заліку та у наступних кла�
сах:

Абсолютний залік � до
3500 см. куб.; Клас Р5 � до
1400 см. куб.; Клас Р6 �
понад 1400 см. куб до 1600
см. куб.; Клас РS6 � понад
1400 см. куб. до 1600 см.
куб.; Клас Р7 � понад 1600

см. куб. до 2000 см. куб.;
Клас РS7 � понад 1600 см.
куб. до 2000 см. куб.; Клас Р8
� понад 2000 см. куб.

21 грудня, неділя. Лише
справжні чоловіки кинули
виклик трасі й швидкості,
щоб навіть в таких надзви�
чайних умовах таки вибороти
перемогу, вирвати спортив�
ний тріумф з чіпких рук долі.
Втім, чому лишень чоловіки?
Цікаво, що штурманами
декількох екіпажів були пред�
ставниці прекрасної статі.
Ось вони � відчайдушні ама�
зонки: у складі екіпажу авто�
мобіля №4 � Ольга Підли�
сецька (Одеса), №101 �
Яніна Франчук (Київ), №71
� Маргарита Лавренко 
(Одеса),  №28 � Валентина
Чабаненко (Одеса). Авто
№88 вела до фінішу пілот
Тетяна Кравцова � КМС з

Донецька. А київський екі�
паж "Subaru Impreza" №32
взагалі унікальний, тому що �
суто дівочий: пілот � Інеса
Тушканова, штурман � Тетя�
на Чабан. Та це зовсім не
завадило дівчатам "втерти
носа" більшості чоловіків й
вибороти у них ІІ місце як в
своєму класі, так і в абсолют�
ному заліку.

То хто ж переможці? Вони
були, звісно, у кожному класі.
А "чемпіонський Олімп" в
абсолютному заліку підкорив
золотий призер змагань �
київський екіпаж "Subaru
Impreza" під сьомим старто�
вим номером у складі пілота
Олексія Тамразова та штур�
мана Олександра Скочика.
Срібло здобули наші знайомі �
чарівні киянки Інеса й Тетя�
на, а бронзу виборов знову ж
таки київський екіпаж №101
на автомобілі "ВАЗ 2108" у
складі пілота Сергія Скока та
штурмана Яніни Франчук.     

Радислав Кокодзей

Зима. Лизнувши дороги блискучим льодяним язиком, вона нарешті сипонула сніжком (поки
що " скупо, але все ж таки...), засвідчуючи тим самим свій остаточний прихід. І здалося на
мить, що нарешті Боярська траса автомотоспорту зможе відпочити, принаймні " до весни. Та
недаремно кажуть в народі, що "святе місце пусто не буває".

ПЕРЕДНОВОРІЧНЕ ЖИТТЯ БОЯРСЬКОЇ СПОРТТРАСИ



Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор 

Іван Цушко
***

Верстка 
Михайла Бурмістенка

***
Адреса редакції: Україна, 08154,

Київська обл., 
м. Боярка,

вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 47+079.

E+mail: boyarka+inform@ukr.net
***

Відповідальність за достовірність
публікацій в газеті несуть автори та

рекламодавці
***

Передрук матеріалів без письмової
згоди редакції заборонено.

Газету надруковано в друкарні 
ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення 

КП “ІА “Боярка-інформ”. 
***

Загальний тираж 5000 прим.

Оголошення, вітання

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко"      

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної  партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” Ніна Харчук

Соціалістична партія

України,Києво3Свято3

шинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!
Від щирого серця вітаємо вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться.

Від усієї душі зичимо вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра й радості, вірних друзів та

близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнення, принесе доста3

ток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов.

Хай радість і щастя, любов і удача ідуть з вами поруч по життю. Хай ваші душі не міліють, кишені не

пустіють, а столи завжди будуть святково вбраними. Хай збудуться ваші заповітні мрії і надії на краще.
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