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Боярська міська рада та

виконавчий комітет щиро віта�

ють директора КП "ІА "Боярка�

інформ" Цушка Івана Іванови�

ча,  депутатів Боярської міської

ради Харчук Ніну  Феодосіївну,

Адаменко Сергія Сергійовича,

Берестовську Любов Іванівну,

Матейка Анатолія Васильовича

з Днем народження!

Нехай лише гаразди осе�

ляться у Ваших домівках, а

затишок та любов стануть

Вашими постійними супутни�

ками. Бажаємо Вам земних

щедрот і сімейного затишку.

Здоров'я Вам та здійснення

мрій!

Зичимо Вам міцного здо�

ров'я, добробуту, злагоди і

домашнього затишку, звершен�

ня всіх Ваших планів і задумів.

Міський голова  

Т. Добрівський

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

За нього проголосували на позачерговій

XXXVIII сесії БМР 25 депутатів. 

Загальний обсяг доходів міського бюдже$

ту на 2009 рік ним передбачений у сумі 30

781 160, 0 грн. Основні надходження цього$

річного бюджету передбачаються з податків

на доходи, прибутки та збільшення ринкової

вартості $ близько 19 млн. грн. Близько 2

млн. поповнить міську казну з плати за

землю, трохи менше 3 млн. єдиного податку

від суб'єктів малого підприємництва та

трохи більше 1 млн. з плати за патенти на

деякі види торгівельної діяльності. Про це

доповідав на сесії перший заступник місько$

го голови Роман Гладкий.

(Продовження на стор 2.)
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Регуляторні акти

(Початок на стор. 1)
"Але усе це тільки вірту�

альні надходження, � звернув
увагу депутатів БМР Григо�
рій Косенко �голова Києво�
Святошинської районної
Ради, який взяв участь у
роботі сесії. � Тому не будьте
такі скрупульозні у затвер�
дженні статей видатків.
Основне � це не зупинятись і
шукати додаткові джерела
наповнення бюджету, заціка�
влювати інвестора. А ми у
районі завжди раді допомогти
у всіх питаннях".

Правдиві слова Григорія
Михайловича  про допомогу
району  підтвердив Боярсь�
кий міський голова Тарас
Добрівський. Проте з жалем
повідомив, що обсяг міжбю�
джетних трансфертів, тобто
кошти, які  вилучаються із
міського бюджету до район�
ного, цьогоріч складатимуть
вже не 11млн. 800 тис. грн.,
як минулого року, а 12 млн.

414 тис.300 грн. Це видалось
несправедливим депутатам
БМР, що й зрозуміло, адже
запланований бюджет вмить
"схуд" більш як на третину. 

"Залишили фасолину �
забрали горішки ", � казав
голова бюджетної комісії
Леонід Орел. "Тому те, що
маємо, повинні  розділити
так, щоб в першу чергу забез�
печити дитячі садочки та
освіту, потім заробітну плату
і врешті роботу комунальних
служб. Як ми не мозгували на
комісії, про бюджет розвиту
особливо говорити не прихо�
диться.", � переконаний
Леонід Іванович.

Така вже бюджетна фор�
мула в українському законо�
давстві: якщо ти чесно прац�
юєш, показуєш усі прибутки
прозоро � ділись із іншими,
наприклад бюджетами сільсь�
ких та селищних рад, які одер�
жать дотації з районного
бюджету приблизно на суму,

вилучену з бюджету м.Бояр�
ки.  Така вже бюджетна фор�
мула в українському законо�
давстві:  наприклад у м. Виш�
невому із бюджету вилучають
майже 4 млн. і залишають 20
млн. на розвиток міста, а у
Боярки � 12 млн. з гаком вилу�
чають і залишається на розви�
ток після забезпечення всіх

необхідних витрат трохи
менше 2 млн. "Але ж по бояр�
ським дорогам так само, як по
вишнівським проходить увесь
київський транспорт і вони
вже у критичному стані. У
Боярці терміново необхідно
проводити каналізацію в ста�
рій частині міста і заміну в
новій, у Боярці не вистачає

дитячих садочків", � стурбова�
но висловлювались депутати.
Але ж така вже бюджетна
формула… 

Тому гаряче "ділили" вірту�
альну  фасолину, що залиши�
лась. І вирішили, що практич�
но усі витрати скорочуються
навпіл (саме тому, дорогі
читачі, наша газета буде
якийсь час виходити рідше, а
радіо почуєте лише 1 раз на
тиждень у вівторок). Усі
кошти, що залишаються,
витрачатимуться цьогоріч
тільки на першочергові потре�
би громади.

Проте не варто засмучува�
тись, що світові кризові
явища не оминули й Боярки.
Можна, в першу чергу, збе�
регти, що є, причепурити й
прибрати � усе ж веселіше. А
там, дивись, і криза мине,
інвестор загляне до нас і поч�
немо ми знову розбудовувати
наше гарне, прекрасне
містечко.

Про затвердження нових тарифів на послуги Банно�оздоровчого комплексу

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Керуючись п. п. 2 п б). ст. 28 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні"
та у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії, а

також зважаючи на  зростання рівня заробітної
плати, відповідно до подання  директора КП
"Банно�оздоровчий комплекс" �

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

1. Затвердити нові тарифи на послуги КП "Банно�
оздоровчий комплекс" з 01.02.09р. (Додаток №1).

2. Зобов'язати керівництво КП "Банно�оздоров�
чий комплекс" дотримуватись правил надання плат�

них послуг відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення

покласти на першого заступника міського голови
ГЛАДКОГО Р.В.

РІШЕННЯ (проект)
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Відвідування

бані "Кам'янки"

(1год.)

30,00 20,00 20,00 � �

2
Відвідування бані

парової (1год.)
25,00 17,00 17,00 � �

3 Сушіння волосся 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00

4

Користування

лляним прости�

радлом

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5
Користування

лляним рушником
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6
Зважування на

медичних терезах
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7

Колективне

відвідування

бані "Кам'янки"

( не більше 10

осіб) (1год.)

200,00 � � � �

Шановні мешканці Боярки!

Доводимо до Вашого відому, що на початку 2009р. значно зменши�

лась оплата послуг мешканців за водопостачання та водовідведення. 

Нагадуємо, що час новорічно� різдв'яних свят минув.  КП "Боярка�

Водоканал" просить всіх абонентів виконати свої фінансові зобов'я�

зання, із розумінням віднестись до нашого прохання.

Пам'ятайте: Ваші борги перед

КП "Водоканалом" � це наші �

за спожиту електроенергію.

Це, безперечно, призведе до

відключення від електроенер�

гії свердловин. Відповідно

населення не отримає так

життєво необхідної води.

Ще раз просимо Вас з

розумінням віднестись до

даного питання та вчасно

сплачувати за надані

послуги, а ми зі своєї сто�

рони будемо регулярно

забезпечувати вас водою.

КП "Боярка�

Водоканал"
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Комунальні служби

"Н
а сьогодні КП
працює доволі
с т а б і л ь н о .

Існують дрібні пориви, які
присутні постійно, та їх
намагаються ліквідувати в
найкоротший термін, � своє
бачення щодо роботи в КП
"Боярка�Водоканал " висло�
влює головний інженер Годи�
на Олексій Володимирович 

� На сьогодні КП "Бояр�
ка�Водоканал" експлуатує 8
каналізаційних насосних
станцій (КНС). За 2008 рік
відбулася часткова рекон�
струкція і модернізація дея�
ких із них. Введено в експлу�
атацію 5 нових насосів іно�
земного виробництва �
надійних, а головне, енер�

гозберігаючих. 
Та все одно цього мало.

Сама каналізаційна мережа
доволі застаріла. На сьогодні
їх балансова вартість рівна
нулю. Та найбільшою про�
блемою є те, що деякі кана�
лізаційні мережі проходять
через приватні земельні
ділянки, під забудовами.
Адже каналізаційна мережа
зводилась майже 40�50
років тому. Наприклад, по
вул.Маяковського побудова�
ні котеджі 20�30�ти річної
давності на таких мережах.
Уявіть собі: при будь�якому
пориві чи аварії туди не заїде
жоден трактор. Всі роботи
потрібно проводити вручну
без допомоги будь�якої тех�

ніки, окрім лопати. При
цьому ще й необхідно домо�
влятись з господарем двору
для проведення робіт.

Ще однією з проблем на
сьогодні є засмічення каналі�
зації. Стояки і лежаки, зов�
нішня каналізаційна мережа
засмічуються побутовим
сміттям � зіпсованими про�
дуктами харчування, вико�
ристаним пластиком та
іншим побутовим непотре�
бом. Нажаль люди не бере�
жуть своє майно, безгоспо�
дарно нищать, а нам дово�
диться викликати спеціальну
машину "Кріт", рятувати
боярчан та їх помешкання
від каналізаційних нечистот.

Стосовно водопроводу.
Під час святкових днів відбу�
лась аварія водогінної мере�
жі в старій частині міста по
вул.Київській�Жовтневій.
Значний порив було відре�
монтовано, але хто знає, де
наступного разу виникне
аварія? Водогінні мережі
теж поступово приходять у
негідність, адже експлуату�
ються значний час. Біль�
шість труб було прокладено
ще під час заснування міста.
Але ми стараємось робити
усе можливе, а часом й не
можливе. 

Зі слів Олексія Години �
Марина Смірнова

З грудня на посаду начальника БВ ГУ ЖКГ заступив
Давиденко Микола Іванович & людина, яка 15 років прац&
ювала керівником Києво& Святошинського комунального
підприємства теплових мереж.  Можна сказати, що
житлово & комунальну службу міста  очолила   людина&
професіонал.  Не  відволікаючись надовго від роботи,
Микола Іванович відповів нам на  декілька питань.

� Як Ви себе почуваєте на місці начальника ЖКГ, не
шкодуєте за попереднім місцем роботи?

� Я працював у теплових мережах начальником з 1998
року. Різниця в роботі не значна, можливо, тільки обсяг зав�
дань  менший. В тепломережах у мене було під опікою декіль�
ка  котелень  і три  ЖКГ, а зараз  одне ЖКГ і одна котельня.
Загалом  сфера діяльності  підприємства доволі різнобічна. На
сьогодні є дуже потужний потенціал,  є над чим працювати.
Наприклад, досить широкий перелік робіт та послуг, які
необхідно надавати  населенню. При цьому постійно  прац�
ювати над поліпшенням їх якості. Таким чином, зрозуміло,
кількість скарг від населення  буде зменшуватись. 

� Які плани маєте щодо  перспектив розвитку  ЖКГ
на сьогодні?

� Плани … В першу чергу стосуються саме розширення
сфери послуг ЖКГ. Вона передбачає в собі більш ширший
перелік робіт,  серед яких:  встановлення  та обслуговування
індивідуального опалення (на що є відповідне рішення БМР).
Є певні напрацювання щодо встановлення та обслуговування
вуличного   освітлення. При цьому,  в умовах кризи в країні,
не збільшуючи кількісний склад внутрішніх резервів підпри�
ємств, є напрацювання у сфері придбання технічних засобів
для проведення ямкових ремонтів доріг, їх посипки  у зимовий
час, поліпшення  обслуговування населення  в сфері  благоу�
строю, придбання  малої  техніки  та інше.

� Ви працюєте  з ЖКГ  віднедавна. З яким проблеми
ви зіткнулись?

� Головна проблема � кадрові питання.  Як сказав
К.Макрс: "Карди вирішують все". По економічних показни�
ках підприємство вийшло "по нулях" у цьому році. Боргів, як і
прибутків ,не має. Але це вже не так погано. 

� Як ви ставитесь до неплатників, чи є якісь нові
методи боротьби з ними?

� Я вважаю, що злісних неплатників, які були 5�6 років
тому,  вже немає. Оплата послуг, в гіршому випадку, складає
до 80�90 %, що вже не так  погано. Зокрема, чималий   борг
тягнеться із минулих років. Ці  людей навряд чи  сплатять,
адже не існує такої правової норми,  завдяки якій ми могли б
стягнути  кошти.

� Як?
� Дуже просто. Наприклад: звертаємося з позовом до

суду. Суд вирішує справу в нашу користь, але далі  справа не
йде � приходить виконавча служба до господаря�боржника, а
описувати нічого: холодильник старий, господар спить на під�
лозі… Що описувати і що забирати? 

� Що вже змінилось із Вашим приходом на посаду?
� Кардинальних змін не сталось.  Трошки інший підхід

до розгляду скарг, роботи диспетчерської � поки що все.  Я
прийшов працювати, а для цього треба вникнути у стан справ.
Я не хочу критикувати роботу мого попередника. Кожен вико�
нує свою роботу відповідно до своїх навичок і вмінь.

� Будемо сподіватись, що всі Ваші  плани і перспективи,
Миколо Івановичу, будуть реалізовані, тому що Ви, на мій
погляд, у цій сфері як риба у воді ! Бажаємо  Вам успіху.

Розмову вела Марина Смірнова

Є ПОТУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І Є
НАД ЧИМ ЩЕ ПРАЦЮВАТИ

ШВИДКА ДОПОМОГА ВІД КП БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ"

Д
нями в приміщенні
Боярської міської
ради відбулась

комунальна нарада з питань
опалення приміщень заступ�
ника міського голови А.К.Та�
хтарбаєва  з завідувачами та
представниками ДНЗ. 

Нагадаємо, що за 2007 �
2008 рік за сприяння  бояр�
ської міської влади були збу�
довані міні котельні у кож�
ному дитячому садочку
міста. Це  дозволило від'єд�
натись від центрального опа�
лення і забезпечити безпере�
бійну  подачу тепла дітям.
На початок 2009 року
можна  з впевненістю сказа�
ти: повністю вирішено
питання з теплопостачанням
дитсадків, які відвідують
наші діти. 

Надбане треба зберегти.
Тому головне питання нара�
ди � обговорення технічних
моментів експлуатації
систем теплопостачання.
Для цього необхідно прове�
сти обстеження автоматики,
за потреби �профілактичні
роботи. Керівники дитячих
садочків одержали доручен�
ня  запросити представників
компанії "Колві" для обсте�
ження роботи систем. Окрім
цього, для уникнення аварій
у зимовий час необхідно опе�
ративно повідомляти відпо�

відні служби в разі відклю�
чення електроенергії. 

Турбота про підростаюче
покоління � це не лише
прояв гуманності, а й глибо�
ке проникнення проблемами
міста та його жителів, пра�

гнення підвищити рівень їх
добробуту. Саме тому кожен
повинен по�господарськи
дбати про збереження того,
що спільними зусиллями
вдалось надбати.

Марина Смірнова

НАДБАНЕ ТРЕБА ЗБЕРЕГТИ!

Звернення 
У зв'язку із відсутністю коштів у міському

бюджеті, керівництво дошкільного навчального

закладу "Іскорка" м.Боярка  звертається до під�

приємців Києво�Святошинського району за допо�

могою  у придбанні музичного інструменту (піано�

ли) для заняття з дітьми.

Наша адреса: 

м.Боярка, вул.Сєдова, 3,  

Тел.: 8�298�43�091
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У цьому переконані профе�
сіонали, що зібрались у акто�
вій залі ЗОШ №5 20 січня
цього року. Фактично це було
перше зібрання педагогів,
директорів загальноосвітніх
шкіл району, де  розглядались
найважливіші питання, що
впливають на хід навчального
процесу, а відтак � на резуль�
тат, заради якого ці люди не
шкодують ні сил, ані здоров'я
у складний для України час. 

У  нараді також  взяли
участь  голова Києво�Свято�
шинської РДА Я.В. Добрянсь�
кий, голова районної ради
Києво�Святошинського райо�
ну Г.М.Косенко, заступник
голови Києво�Святошинської
РДА О.С. Лук'янчук,  голова
Боярської міської ради Т.Г.
Добрівський.

Організація бюджетного
процесу в 2009 році та забез�
печення функціонування нав�
чальних закладів району в
сучасних економічних умовах
� питання, яке   найбільш ціка�
вило присутніх. З цього при�
воду слово мав Києво�Свято�
шинської РДА Я.В. Добрянсь�
кий.

"Усі проблеми  на осві�
тянській ниві � це наші спільні
питання, адже усі старання
вчителя мають бути підкріпле�
ні підтримкою влади. Тільки
тоді освіта може бути якіс�
ною", � переконаний Боярсь�
кий міський голова  Тарас
Добрівський. "І в цьому році,
як і в минулому, незважаючи
на фінансові труднощі, ми не
залишимось осторонь процесу
виховання дітей і всіляко
долучатимемось до вирішення
Ваших проблем по можливо�
сті,  дорогі педагоги", � додав
він. 

Нараду вів начальник від�
ділу освіти Києво�Свято�
шинської РДА М.В.Неруш.
Одними із важливих питань,
які розглядались на нараді �
профілактика правопору�
шень, дитячої злочинності,
бродяжництва, стан мате�
ріально � технічного забезпе�
чення навчально � виховного
процесу в загальноосвітніх
закладах, діяльність адміні�
страцій та педагогічних колек�
тивів навчальних закладів  та
його удосконалення.  

Ганна Бєлобородова

ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ОСНОВА РОЗВИТКУ

СУСПІЛЬСТВА

Того дня у Гали�
ни Оревіної � пре�
зидента боярського
клубу інвалідів
"Ікар" � світились
від щастя очі.  До
міської ради вона
під'їхала на
новенькому мікро�
автобусі, який став
справжнім різв'я�
ним подарунком
для інвалідів у ці
святкові дні.

"2 роки ми мріяли про
власний транспорт, зверта�
лись скрізь, де могли, навіть
Президентові України писа�
ли.  Нарешті, це сталося!
Київська облрада виділила
нам 160 тис.грн на придбан�
ня вланого мікроавтобуса
для інвалідів на візках. Я
дуже вдячна всім, хто нам
допомагає � керівникам з
області, району і нашого
міста.  Усі вже знають мою
настирливість, але саме зав�
дяки їй ми нарешті маємо
своє приміщення, свій влас�
ний траспорт. Та наважливі�
ше, що нам намагаються
допомогти усі, чим можуть.
Особливо міська влада, бо

ми тут на  місці у Боярці",�
розповідає Галина Сігізмун�
дівна.   

Наступним етапом реалі�
зації планів  цієї надзвичай�
но енергійної жінки � ство�
рення реабілітаційного цен�
тру. У цьому питанні вона
вже отримала підтримку
міського голови Тараса Доб�
рівського, спілкувалась із
новопризначеним головою
РДА Києво� Святошинського
району Ярославом Доб�
рянським . 

"У реабілітаційному цен�
трі  має бути дитячий садо�
чок для інвалідів. Наші інва�
ліди повинні відчувати себе
повноцінними людьми, по�

можливості прац�
ювати", � переко�
нана Галина Оре�
віна . "А їх дітей
доглядати профе�
сійні вихователі.
Минулого року ми
змогли працевлаш�
тувати 61 боярчан�
інвалідів, 20 інва�
лідів із Вінниці,
Чернігова, Києва,
с. Коцюбинське,
Лисичанська у

філіях "Венс" по Україні. А
куди ж подіти їх дітей? Для
повноцінного життя також
потрібні тренжерні зали,
комп'ютерні класи, які б
об'єднали здорових людей та
інвалідів".

Кажуть, що мрія � мате�
ріальна. І чомусь саме у ці
різдвяно� новорічні дні, коли
всі мрії збуваються, мені,
слухаючи Галину Сігізмун�
дівну, здалося, що зовсім
скоро її мрія стане реальні�
стю. Бо знає, заради чого все
це робить  і має конкретний
план. І жодні кризи тут ні до
чого.

Наталя Ключник

МІКРОАВТОБУС ДЛЯ ІНВАЛІДІВ – 

СПРАВЖНІЙ РІЗДВ’ЯНИЙ ПОДАРУНОК!

21 січня в приміщенні
Боярської міської ради відбу�
лась низка нарад. Одна з пер�
ших  за участі  міського голо�
ви Т.Г.Добрівським � з пред�
ставниками ДНЗ  та голова�
ми батьківських комітетів.
Міський голова розповів про
фінансовий стан міста на
2009 рік, про фінансування
ДНЗ та інше. В свою чергу,
кожен присутній мав змогу
розповісти про проблеми та
складнощі в своєму закладі. 

Загалом, найбільш задо�
вільний стан на сьогодні у
ДНЗ №3, ДНЗ "Спадкоє�
мець". Не дуже добре йдуть
справи у ДНЗ "Берізка", що
розташований у старій
частині міста: і дах протікає,
і ремонт вже необхідний, бо
садочок майже самий старий
у місті. До того ж,  у історич�
ній частині   Боярки � поки
що  лише один. Піднімались
теми утримання дітей,  які не
зареєстровані  в місті Бояр�
ка. "У той час, коли для бояр�
чан не вистачає місць, і черги
в ДНЗ вже аж до 2011 року
розписані, ми змушені прий�
мати діточок з сусідніх сіл", �
жаліються завідувачки. З
одного боку, це говорить про
досить високий рейтинг
наших боярських садочків, з
іншого � це вже проблема.
Але міський голова Т.Г.Доб�
рівський  і його заступник
В.В. Шульга  пообіцяли
обов'язково більш уважно
вивчити це питання й вжити

відповідних заходів.   
Приємно, що присутні

батьки задоволені заклада�
ми,  які обрали для своїх
діток. Гарні відгуки лунали в
адресу ДНЗ №3, "Спадкое�
мець", ДНЗ №2 "Барвінок".
Батьки дякували міському
голові за вкладені кошти у
ремонти  та розвиток. 

Та саме "солодке" зали�
шили на кінець.  МЕД!  Мед �
смачні ліки і справжнє дже�
рело біологічно активних
речовин � це знають всі. Його
повинні вживати діти замість
сумнівної якості цукерок.
Саме тому на нараду був
запрошений Домбровський
Валерій Петрович � гене�
ральний директор Киї�
воблбджолопром.  Він розпо�
вів батькам  про цілющі вла�
стивості та користь меду як
для дітей, так і для дорослих.

Це підприємство,  яке забез�
печує медовими виробами
відомих людей та політиків
України, серед який і сам
президент В.А. Ющенко.

То ж який зв'язок між
медом і дитячим садочком
спитаєте ви? Відповідаю:
Т.Г.Добрівський запропону�
вав завідувачкам та пред�
ставникам ДНЗ розглянути
пропозицію  щодо введення
меду в обов'язковий раціон
харчування для кожної дити�
ни. Саме так, адже Боярська
міська рада турбується про
здоров'я маленьких боярчан.
Та найкращий подарунок всі
присутні отримали наприкін�
ці наради:  пакунок від пана
Домбровського, в якому
були 5�6 видів  різного,
солодкого, пахучого, цілю�
щого меду. 

Марина Смірнова

МЕД – СМАЧНІ ЛІКИ, ЩО ЗАМІНЯТЬ ГІРКІ ПІГУЛКИ

Мистецтво &
це невигубний
слід людства,
його злети, його
верхогір'я, на
яких панує дух
перемоги над
смертю, дух нез&
нищенності...  
(О. Гончар)

Здається, зараз
таке важке
життя, економічна криза,
постійні стреси, депресії. Таке
відчуття, що все прекрасне
навкруги зникає. Але це дале�
ко не так. Мистецтво не спить
і не боїться економічної
кризи, в деяких випадках
навіть навпаки, набуває своє�
рідності, довершеності, удос�
коналюється.  

Саме поєднання духовно�
сті та мистецтва можна спо�
стерігати у Києво�печерській
Лаврі. На території Ближніх
печер на переході до Теплого
храму відкрилася нова гале�
рея, де кожен може не тільки
споглядати витвори умільців,
а й придбати їх. На виставці
представлені ікони, глечики,
плетені хустки, вироби з бісе�

ру та ін. З
Боярки також
є представни�
ки  в галереї.
Це Бондарен�
ко Ала, інвалід
2�ї групи, та
Б у с и г і н а
Дар'я, інвалід
1�ї групи.
Вони створю�
ють шедеври з

бісеру, обмінюються чималим
досвідом роботи. Наприклад,
пані Ала створила безкоштов�
ні суботні курси по плетінню з
бісеру при ліцеї ім. Богуна, які
може відвідувати кожен
бажаючий. Учні, звичайно ж,
уже є, і вони, за словами Али
Георгіївни, мають вже чима�
лий прогрес, зокрема у ство�
ренні брошок.

Пані Ала представила на
виставці свої роботи, які диву�
вали оригінальністю. Напри�
клад, впадає в очі виріб під
назвою "Кольє жар�птиці".
Вражає робота під назвою
"Метелик". Роботи пані Али
випромінюють добру, пози�
тивну енергетику.

Анастасія Остроушко

Події останніх днів

МИСТЕЦТВО НЕ СПИТЬ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Погода 
09.40 Експерти дозвілля
10.15 Вихідні по�українськи
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Фігурне катання.

Чемпіонат Європи. Гала�
вистава чемпіонів та
призерів

14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Укргазбанк.подяка за

довіру
15.35 Д/с "Обличчя Європи" 
16.00 Т/с "Джин у домі" 
16.30 Індиго
17.00 Д/с "Гіганти"
17.50 Ситуація 
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 "Попередження"
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.30 Діловий світ
21.45 Світ спорту
22.00 Ток�шоу "Спокуса владою"
22.50 Погода 
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Служба розшуку дітей
01.40 Т/ф�вистава "Конотопська

відьма"
03.40 Служба розшуку дітей
03.50 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"
04.30 Стильна штучка
05.00 Життя триває...
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 Т/с "Школа виживання �

4"
07.00 ТСН
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
09.00 ТСН
09.15 "Єралаш" 
09.35 "Смішніше за кроликів"
10.00 Т/с "Руда"
10.55 "Караоке  на  Майдані"
11.40 Т/с "Шалений  янгол"
12.55 Т/с "Палаючий лід"
13.45 Х/ф "Судова  колонка

дорослі ігри"
14.45 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
15.30 Т/с "Школа виживання �

4"
16.10 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Шість кадрів"
17.45 Х/ф "Сімейка Ади"
19.30 ТСН
20.20 Т/с "Руда"
21.20 Т/с "Шалений  янгол"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Охоронець"
00.05 Т/с "Тридцятирічні"
00.55 "Документ"
01.25 Т/с "Охоронець"
02.15 ТСН
02.40 Т/с "Тридцятирічні"
03.30 Т/с "Палаючий лід"
04.15 "Документ"
04.45 Т/с "Дні  нашого  життя �

2"

ІНТЕР
14.00 Гумористичний концерт

"Ізмайловський парк" 
16.00 Х/ф "Відрив по повній"
17.20 Новини
17.30 "Жди меня" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці".
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Псевдонім "Албанець" 
22.20 "Кремлівські діти". "Діти

Кузнєцова. Їхній батько
відстояв Ленінград" 

23.20 Х/ф "Ленінград"
00.30 "Подробиці" 
01.00 Т/с "Чак"
01.50 Бокс. Федченко�Гадой 
02.20 "Ключовий момент"  
03.50 "Знак якості" 
05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Факти
06.10 Ділові факти
06.20 Погода
06.25 300 сек/год

06.35 М/с "Сучасне Роккове
життя"

07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Х/ф "Крок уперед"
11.15 Про�Ziкаве.ua
11.45 Т/с "Леся+Рома"
12.25 Каламбур
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.25 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.15 Х/ф "Дорогою"
16.10 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Своя людина"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Морський патруль"
21.00 Т/с "Сильніше вогню"
22.05 Свобода слова 
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Свобода слова 
01.10 Факти
01.40 Спорт
01.45 Погода
01.50 "Казино України".

Інтерактив
03.20 Погода
03.25 Т/с "Бостонське

правосуддя"
04.05 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта
07.00 "По суті" 
07.30 Автофайли
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 Д/с "Медичні детективи"
10.30 Четверта влада 
11.00 Церква "Посольство Боже" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Концерт А.Варум та

Л.Агутіна
13.40 Англійська за 4,5 місяці 
14.00 В гостях у Д.Гордона.

О.Табаков 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм"  
16.05 Мультфільм 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 "Студента потрібно

любити" 
19.00 Столиця 
19.40 Актуально�насущно 
19.50 Т/с "Леді Бомж"
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

А.Данилко 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма  
00.35 "Ріпка�ТВ" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с "Ти � мені, я � тобі" 
06.30 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.55, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"  
09.05 Х/ф "Виклик"
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.05 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії"
13.40 М/с "Поліцейська

академія" 
14.05 Т/с "Однокласниці" 
15.00 Teen Time
15.05 Батьківський контроль 
15.35 Т/с "Сабрина � юна відьма"
15.55 Teen Time
16.00 Т/с "Друзі"
17.00 Т/с "Школа №1" 
17.55 Т/с "Щасливі разом"  
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..."
21.20 Т/с "Щасливі разом"  
22.20 Х/ф "Ефект метелика". s 
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.10 Погода
01.15 Служба розшуку дітей
01.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
02.05 Х/ф "Алі Джи в

парламенті". s
03.25 Х/ф "Дитячі забави�2". n
04.55 Х/ф "Скажений пес і

Глорія". s

НТН
06.00 "Особистий погляд" 
06.30 "Переможний голос

віруючого"
07.10 Х/ф "Російський рахунок"
08.30 "Правда життя". Спокусити

і... кинути
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.45 Т/с "Таємниця "Святого

Патріка"
12.50 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
14.20 Х/ф "Інспектор Лосєв" 
15.45 Х/ф "Зелені вітрила"
17.40 Т/с "Закон і порядок"
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Жива мішень"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 Т/с "Грейс у вогні" 
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Старики �

полковники" 
10.30 "ВусоЛапоХвіст"  
10.55 "Птахи 2. Подорож на

край світу"  
12.40 Х/ф "Закоханий до

безтями" 
14.15 Х/ф "Дивне Різдво" 
16.05 Х/ф "Варєнька" 
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "В пошуках істини.

Отаманша Маруся.
Таємниця терористки"  

20.05 "Російські сенсації. Ліки
останньої надії"  

20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "За Вікнами"  
23.25 Т/с "Доктор Хаус" 
00.40 "Вікна � Спорт"
00.50 Т/с "Грейс у вогні" 
01.45 "Формула успіху"

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

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Майстри дуелі" 
13.30 М/с "Мері�Кейт та Ешлі"
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя"
14.30 М/с "Сімейка Спагетті"
15.00 М/с "Інспектор Гаджет"
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 М/с "Ліга справедливості"
17.00 "Дом�2"
18.00 "З колекції улюблених

мультфільмів"
18.30 "Ціна кохання"
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 "Дізнайся своє майбутнє"
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 Фотолайф 
06.50 "Банкнота"
07.00 Хіт �парад диких тварин 

08.00 Зелена варта  
08.30 "24 години.Життя"

Дайджест  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Земля бактерій   
11.00 Як це робиться?  
11.30 Трансмісія
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту   
13.20 Загадки Єгипту  
13.45 П'ятий вимір  
14.40 Підводна одіссея Кусто 
15.45 Зелена варта   
16.15 Як це робиться?  
16.30 Смертельна  дюжина  
18.30 "24 години"  
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 "24 години"  
20.55 "Погода"  
21.00 Хіт �парад диких тварин 
22.00 П'ятий вимір  
23.00 "24 години"  
23.10 "Погода"  
23.15 Подвійний вигин   
23.40 Як це робиться?  
00.15 Телевікторина   
03.35 Спецпроект  
04.00 Магія краси   
04.20 Зелена варта  
04.50 "Світські хроніки" 
05.05 "24 години"  
05.20 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45, 05.40 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 Подiμ
06.45, 17.40 Критична точка
07.15 Срiбний апельсин
08.00 Т/с "Закон i порядок" (1)
09.00, 15.15, 04.45 Т/с

"Безмовний свiдок 2" (1)
10.00 Зiрки гумору
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с "Глухар" (57 с.) (1)
13.00 Х/ф "Танкер "Танго" 1)
16.10, 04.00 Федеральний суддя
17.30, 19.20, 03.50 Спортивнi

подiμ
17.35, 19.25, 03.55 Погода
18.10 Т/с "Райськi яблучка" (1

с.) (1)
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с "Глухар" (58 с.) (1)
21.15 Х/ф "Випадковий

шпигун" (1)
22.50 Х/ф "Швидкий i мертвий"

(2)
00.45 Жарт за жартом
01.30 Нiчнi розваги

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Погода 
09.40 Здоров'я 
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода 
12.25 Ток�шоу "Спокуса владою"
13.15 "Попередження" з М.

Вереснем
14.20 До Міжнародного дня

пам'яті жертв Холокосту.
Д/ф "Холокост.
Всеспалення життя"

14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Погода 
15.30 Д/с "Обличчя Європи" 
16.00 Т/с "Джин у домі" 
16.30 Індиго
17.00 Т/с "Служба безпеки" 
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Відчайдушні батьки" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Д/ф "Геній  в обставинах"
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Служба розшуку дітей
01.40 Д/с "Основний інстинкт"
02.35 Т/с "Служба безпеки" 
03.35 Д/ф "Геній  в обставинах"
04.25  Д/ф "Холокост.

Всеспалення життя"
05.00 Життя триває...
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Школа виживання �

4"
07.00 ТСН
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
09.00 ТСН
09.15 "Єралаш"
09.35 Т/с "Шість кадрів"
10.00 Т/с "Руда"
10.55 "Караоке  на  Майдані"
11.45 Т/с "Шалений  янгол"
13.00 Т/с "Палаючий лід"
13.50 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
15.25 Т/с "Школа виживання �

4"
16.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Шість кадрів"
18.05 "Смішніше за кроликів"
18.35 Т/с "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.20 Т/с "Руда"
21.20 Т/с "Шалений  янгол"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Охоронець"
00.00 Т/с "Тридцятирічні"
00.55 "Документ"
01.25 Т/с "Охоронець"
02.10 ТСН
02.35 Т/с "Тридцятирічні"
03.25 Т/с "Палаючий лід"
04.10 "Документ"
04.40 Т/с "5 хвилин до метро"
05.25 Т/с "Дні  нашого  життя �

2"

ІНТЕР
06.00 Новини 
06.10 "Гід країнами світу".

Португалія і Азори 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Х/ф "Ленінград"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Знак якості". Пиво

баночне світле 
13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 "Кремлівські діти". "Діти

Кузнєцова. Їхній батько
відстояв Ленінград" 

15.00 Т/с "Псевдонім "Албанець" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
17.50 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.20 Т/с "Псевдонім "Албанець"
22.20 Док. проект "О.Дедюшко.

Перевищення швидкості" 
23.30 Х/ф "Ленінград"
00.30 "Подробиці" 
01.10 Т/с "Чак"
02.00 Телевізійна служба

розшуку дітей
02.00 Бокс. Узєлков � Лакатош 
03.10 "Знак якості". Пиво

баночне світле 
04.00 "Судові справи" 
04.40 "Гід країнами світу".

Португалія й Азори 
05.30 "Уроки тітоньки Сови"

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

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Своя людина"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.15 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.05 Т/с "Морський патруль"
15.10 Т/с "Сильніше вогню"
16.10 Про�Ziкаве.ua
16.45 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Своя людина"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Морський патруль"
21.00 Т/с "Сильніше вогню"
22.05 Х/ф "Дракула�3: 

Спадок". s
22.45 Факти. Підсумок дня
00.30 Факти

01.00 Спорт
01.05 Погода
01.15 "Казино України".

Інтерактив
02.45 Погода
02.50 Т/с "Бостонське

правосуддя"
03.30 Т/с "Зникла"
04.10 Кримінальні історії
05.05 Т/с "Загін"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта 
07.00 Новини
07.20 Прес�ревю 
07.30 Автофайли
07.40 Медицина з І.Трухачовою 
07.50 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Медичні детективи
10.30 Четверта влада 
11.00 Церква "Посольство Боже" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Концерт О.Пономарьова

"Я Вас Люблю"
13.10 Мульти�Буки 
13.30 Музична програма 
14.00 В гостях у Д.Гордона.

А.Данилко 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Мультфільм 
16.20 У центрі уваги
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 Концерт "Бульвару 10

років"
19.00 Громадські слухання 
19.50 Т/с "Леді Бомж" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

А.Данилко 
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" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с "Ти � мені, я � тобі"  
06.30 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.55, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"  
09.05 Х/ф "Шкідливий Фред"
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії"
13.40 М/с "Поліцейська

академія"
14.05 Т/с "Однокласниці"  
15.00 Teen Time
15.05 Батьківський контроль 
15.35 Т/с "Сабрина � юна відьма" 
15.55 Teen Time
16.05 Т/с "Друзі"
17.00 Т/с "Школа №1" 
18.00 Т/с "Щасливі разом"  
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..."
21.20 Т/с "Щасливі разом"  
22.20 Х/ф "Рядова Бенжамін". s 
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.10 Погода
01.15 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
02.05 Х/ф "Дитячі забави�3". n 
03.30 Х/ф "Красиві істоти". s 
04.50 М/Ф "Родина Джетсонов"

НТН
06.00 "Особистий погляд" 
06.30 "Переможний голос

віруючого"
07.05 Х/ф "Інспектор Лосєв" 
08.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Я, детектив"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.10 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.10 Х/ф "Російський рахунок"
14.40 Х/ф "Петля" 

ПОНЕДІЛОК

26 січня

ВІВТОРОК

27 січня
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16.00 Х/ф "Жива мішень"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Речовий доказ". Чорна

вдовиця
19.00 "Свідок"  
19.25 Х/ф "Легенда про звіра"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Свідок"
03.00 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 Т/с "Грейс у вогні" 
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Здрастуй і прощавай" 
10.40 Т/с "Коломбо" 
11.55 "Російські сенсації. Ліки

останньої надії"  
12.35 "В пошуках істини.

Отаманша Маруся.
таємниця терористки"  

13.20 "Битва екстрасенсів"
14.10 "Документальний детектив.

Покірний кат"
14.45 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.15 Т/с "Комісар Рекс" 
17.05 "Навколо світу"
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Правила життя. Продам

серце. Недорого"   
20.05 "Російські сенсації. Битва

пророків"
20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 
00.55 "Вікна � Спорт"
01.05 Т/с "Грейс у вогні" 
02.00 "Формула успіху"

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

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Майстри дуелі" 
13.30 М/с "Мері�Кейт та Ешлі" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Сімейка Спагетті" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 М/с "Ліга справедливості"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Ціна кохання"
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 "Дізнайся своє майбутнє"
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30

7 VJ
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00

Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700   
06.25 "24 години"  
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
06.55 "24 години.Життя" 
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Зелена варта 
08.30 Загадки Єгипту  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Підводна одіссея Кусто 
11.00 Кордони   
11.40 "24 години.Життя"  
11.55 Служба розшуку дітей 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту   
13.25 Як це робиться?  
13.50 Загадки Єгипту  
14.20 П'ятий вимір  
15.20 Підводна одіссея Кусто 
16.20 Дивні дні на планеті Земля    
17.25 Катастрофи  
18.30 "24 години"  
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 "24 години"  
20.55 "Погода"  
21.00 Хіт �парад диких тварин 
22.00 П'ятий вимір  

23.00 "24 години"  
23.10 "Погода" 
23.15 Подвійний вигин   
23.40 Як це робиться?  
00.15 Телевікторина   
03.35 Магія краси   
04.00 "Світські хроніки" 
04.20 "24 години"  
04.35 "Погода"  
04.40 Найсмішніша реклама  
05.00 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00, 05.40 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 Подiμ
06.40, 17.30, 19.20, 03.50

Спортивнi подiμ
06.45, 17.35, 19.25, 03.55

Погода
06.50, 17.40 Критична точка
07.20 Срiбний апельсин
08.05 Т/с "Закон i порядок" (1)
09.00, 14.40, 04.45 Т/с

"Безмовний свiдок 2" (1)
10.00, 19.30 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с "Райськi яблучка" (1

с.) (1)
13.00 Х/ф "Випадковий шпигун"

(1)
15.40 Щиросерде зiзнання
16.10, 04.00 Федеральний суддя
18.10 Т/с "Райськi яблучка" (2

с.) (1)
20.20 Т/с "Глухар" (59 с.) (1)
21.15 Х/ф "Головний доказ" (1)
23.00 Х/ф "П'ять пальцiв" (2)
00.45 Жарт за жартом
01.30 Нiчнi розваги

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Прес�анонс
09.35 Погода 
09.45 Т/с "Відчайдушні батьки" 
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода 
12.25 Фольк�music
13.20 Наша пісня
14.20 Муз. ua
14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Погода 
15.30 Д/с "Обличчя Європи" 
16.00 Т/с "Джин у домі" 
16.30 Індиго
17.00 Т/с "Служба безпеки"
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Відчайдушні батьки" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Погода 
22.05 Відкрита зона. Д/ф

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

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Служба розшуку дітей
01.40 Д/с "Основний інстинкт" 
02.35 Т/с "Служба безпеки" 
03.30 Х/ф "Фатальність"
05.00 Життя триває...
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Школа виживання �

4"
07.00 ТСН
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
09.00 ТСН
09.15 "Єралаш"
09.35 "Смішніше за кроликів"
10.00 Т/с "Руда"
10.55 Т/с "Королі  гри"
11.50 Т/с "Шалений  янгол"
13.00 Т/с "Палаючий лід"
13.50 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
15.25 Т/с "Школа виживання �

4"
16.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Шість кадрів"
18.05 "Смішніше за кроликів"
18.35 Т/с "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.20 Т/с "Руда"
21.20 Т/с "Шалений  янгол"

22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Охоронець"
00.00 Т/с "Тридцятирічні"
00.50 "Документ"
01.20 Т/с "Охоронець"
02.10 ТСН
02.35 Т/с "Тридцятирічні"
03.20 "Документ"
03.50 Т/с "Вісім простих правил

...�3"
04.35 Т/с "5 хвилин до метро"
05.20 Т/с "Палаючий лід"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу". Туніс

і Лівія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Х/ф "Ленінград"
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Знак якості".

Апельсиновий сік 
13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 Док. проект "О.Дедюшко.

Перевищення швидкості" 
15.00 Т/с "Псевдонім

"Албанець" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
18.00 Новини
18.10 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Псевдонім

"Албанець" 
22.20 Док. проект

"А.Маринеско. Атака
століття" 

23.20 Х/ф "Ленінград"
00.30 "Подробиці" 
01.00 Т/с "Чак"
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.00 Бокс. Русаль�Надь 
03.00 "Знак якості".

Апельсиновий сік 
03.30 "Судові справи" 
04.20 "Ключовий момент" 
05.00 "Гід країнами миру". Туніс

і Лівія 
05.50 Уроки тітоньки Сови

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

життя"
06.55 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Своя людина"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.10 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.05 Т/с "Морський патруль"
15.05 Т/с "Сильніше вогню"
16.10 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Своя людина"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Морський патруль"
21.00 Т/с "Сильніше вогню"
22.05 Х/ф "Одинак". s
22.45 Факти. Підсумок дня
00.45 Факти
01.15 Спорт
01.25 Погода
01.30 "Казино України".

Інтерактив
03.00 Погода
03.05 Т/с "Бостонське

правосуддя"
03.45 Т/с "Зникла"
04.25 Кримінальні історії
05.15 Т/с "Загін"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю
07.30 Автофайли
07.40 Економічний вісник 
07.50 Громадські слухання
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Медичні детективи 

10.30 Четверта влада
11.00 Церква "Посольство

Боже" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини
12.10 Концерт "Бульвару 10

років"
13.10 Мульти�Буки 
13.30 Музична програма
14.00 В гостях у Д.Гордона.

А.Данилко 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм"
16.05 Мультфільм 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 Концерт "Бульвару 10

років"
19.00 Столиця
19.40 Король професії 
19.50 Т/с "Леді Бомж"
20.45 Бізнес�ситуація
20.50 Міська варта
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

І.Родніна 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 "Ріпка�ТВ" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с "Ти � мені, я � тобі"  
06.30 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.55, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.05 Х/ф "Вона мене знайшла" 
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.05 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії"
13.40 М/с "Поліцейська

академія"  
14.05 Т/с "Однокласниці"  
15.00 Teen Time
15.05 Батьківський контроль  
15.40 Т/с "Сабрина � юна відьма" 
16.00 Teen Time
16.05 Т/с "Друзі"
17.00 Т/с "Запеклі

домогосподарки"
17.55 Т/с "Щасливі разом"  
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 "Щасливі разом"  
22.20 Х/ф "Мріяти не шкідливо".

s
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Служба розшуку дітей
00.35 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
01.45 Х/ф "Джо з Чикаго і

танцівниця". n
03.20 Х/ф "Порох Анджели". s 
05.35 Т/с "Моя американська

нянька"

НТН
06.00 "Особистий погляд" 
06.30 "Переможний голос

віруючого"
07.05 Х/ф "Петля" 
08.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Я, детектив"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.10 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.15 Х/ф "Love�сервіс"
14.40 Х/ф "Петля" 
16.00 Х/ф "Легенда про звіра"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Правда життя". Закони.

Божий і людський
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Смертоносні землі"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 Т/с "Грейс у вогні" 
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Акція" 
10.40 Т/с "Коломбо" 
12.15 "Правила життя. Продам

серце. Недорого"  
13.10 "Паралельний світ"
14.05 "Слідство вели. Кохання

під кремлівськими зірками"  
14.50 "Документальний детектив.

Формула успіху"  
15.15 Т/с "Комісар Рекс" 
17.05 "Навколо світу"
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Зіркове життя. Зірки та

армія"
20.05 "Слідство вели. Ігор

Тальков"  
20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"  
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 
00.55 "Вікна � Спорт"
01.05 Т/с "Грейс у вогні" 
02.00 "Формула успіху"

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

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Майстри дуелі"
13.30 М/с "Мері�Кейт та Ешлі" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Сімейка Спагетті" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 М/с "Ліга справедливості"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Ціна кохання"
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 "Дізнайся своє майбутнє"
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30

7 VJ
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00

Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"  
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
06.55 "24 години.Життя"  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Зелена варта  
08.30 Загадки Єгипту  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Підводна одіссея Кусто 
11.00 Кордони   
11.40 "24 години.Життя"  
11.55 Служба розшуку дітей 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту  
13.25 Як це робиться?  
13.50 Загадки Єгипту  
14.20 П'ятий вимір  
15.20 Підводна одіссея Кусто 
16.20 Дивні дні на планеті Земля    
17.25 Катастрофи  
18.30 "24 години"  
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 "24 години"  
20.55 "Погода"  
21.00 Хіт �парад диких тварин 
22.00 П'ятий вимір  
23.00 "24 години"  
23.10 "Погода"  
23.15 Подвійний вигин   
23.40 Як це робиться?  
00.15 Телевікторина   
03.35 Магія краси   
04.00 "Світські хроніки" 
04.20 "24 години"  
04.35 "Погода"  
04.40 Найсмішніша реклама  
05.00 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00, 05.40 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 Подiμ
06.40, 17.30, 19.20, 03.50

Спортивнi подiμ
06.45, 17.35, 19.25, 03.55

Погода
06.50, 17.40 Критична точка
07.20 Срiбний апельсин

08.05 Т/с "Закон i порядок" (1)
09.00, 14.45, 04.45 Т/с

"Безмовний свiдок 2" (1)
10.00, 19.30 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с "Райськi яблучка" 

(2 с.) (1)
13.00 Х/ф "Головний доказ" (1)
15.45 Щиросерде зiзнання
16.10, 04.00 Федеральний суддя
18.10 Т/с "Райськi яблучка" 

(3 с.) (1)
20.20 Т/с "Глухар" (60 с.) (1)
21.15 Х/ф "Вiйна" (2)
23.00 Х/ф "Глюки" (2)
01.00 Жарт за жартом
01.30 Нiчнi розваги

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Прес�анонс
09.35 Погода 
09.45 Т/с "Відчайдушні батьки" 
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Книга. ua
13.05 Крок до зірок
13.35 Кіно. ua
14.20 Хай щастить 
14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Погода 
15.30 Д/с "Обличчя Європи"  
16.00 Т/с "Джин у домі" 
16.30 Індиго
17.00 Т/с "Служба безпеки"
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Відчайдушні батьки" 
21.00 Новини  
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Громадська варта
22.15 Далі буде... 
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Служба розшуку дітей
01.40 Д/с "Основний інстинкт" 
02.30 Т/с "Служба безпеки" 
03.25 Х/ф "Блудна дочка"
05.00 Життя триває...
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Школа виживання �

4"
07.00 ТСН
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
09.00 ТСН
09.15 "Єралаш"
09.35 "Смішніше за кроликів"
10.00 Т/с "Руда"
10.55 Т/с "Королі  гри"
11.50 Т/с "Шалений  янгол"
13.00 Т/с "Палаючий лід"
13.50 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "Дівчата Гілмор � 5"
15.25 Т/с "Школа виживання �

4"
16.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Шість кадрів"
18.05 "Смішніше за кроликів"
18.35 Т/с "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.20 Т/с "Руда"
21.20 Т/с "Шалений  янгол"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Охоронець"
00.00 Т/с "Тридцятирічні"
00.50 "Документ"
01.20 Т/с "Охоронець"
02.05 ТСН
02.35 Т/с "Тридцятирічні"
03.20 "Документ"
03.50 Т/с "Вісім простих правил

...�3"
04.35 Т/с "5 хвилин до метро"
05.20 Т/с "Палаючий лід"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Венесуела 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Х/ф "Ленінград"
09.55 Т/с " Обручка"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини

СЕРЕДА

28 січня

ЧЕТВЕР

29 січня
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12.10 "Знак якості". Цукор�
Рафінад 

13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 Док. проект "А.Маринеско.

Атака століття" 
15.00 Т/с "Псевдонім "Албанець" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
17.50 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Псевдонім "Албанець" 
22.20 Док. проект "Єврорабині.

Просто бізнес" 
23.20 Х/ф "Ленінград"
00.30 "Подробиці" 
01.00 Т/с "Чак"
01.55 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.00 Бокс. Байсангуров �

Бандрейдж 
02.20 "Знак якості". Цукор�

Рафінад 
03.00 "Судові справи" 
03.50 "Картата потата" 
04.20 "Ключовий момент" 
05.10 "Гід країнами світу".

Венесуела 
05.50 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.20 Погода
06.25 300 сек/год
06.35 М/с "Справжні монстри"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Своя людина"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.10 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.05 Т/с "Морський патруль"
15.05 Т/с "Сильніше вогню"
16.05 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Своя людина"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Морський патруль"
21.00 Т/с "Сильніше вогню".

Фінал
22.10 Х/ф "Суперзброя" 
22.45 Факти. Підсумок дня
00.40 Факти
01.10 Спорт
01.15 Погода
01.20 "Казино України".

Інтерактив
02.50 Погода
02.55 Т/с "Бостонське

правосуддя"
03.40 Т/с "Зникла"
04.20 Кримінальні історії
05.10 Т/с "Загін"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини
07.20 Прес�ревю 
07.30 Автофайли
07.40 Медицина з 

І.Трухачовою
07.50 Vip�стажер
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Медичні детективи 
10.30 Четверта влада 
11.00 Англійська за 4,5 місяці 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Концерт "Бульвару 10

років" 
13.10 Мульти�Буки
13.30 Музична програма 
14.00 В гостях у Д.Гордона.

І.Родніна 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05  Мультфільм 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 Концерт "Бульвару 10

років"
19.00 Столиця 
19.40 Міська варта
19.50 Т/с "Леді Бомж"
20.45 Бізнес�ситуація
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

І.Родніна 

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"
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Т/с "Ясновидець"  
06.30 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.55, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"  
09.05 Х/ф "Ейр Бад. Сьома

спроба"
11.05 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"  
15.00 Teen Time
15.05 Батьківський контроль  
15.40 Т/с "Сабрина � юна

відьма"  
16.00 Teen Time
16.05 Т/с "Друзі"
17.05 Т/с "Запеклі

домогосподарки"
18.00 Т/с "Щасливі разом" 
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 "Щасливі разом"  
22.25 Х/ф "Тому,  що я хочу" 
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
01.05 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."  
02.00 Х/ф "Історія Брюса Лі". s
03.55 Х/ф "Загадкові

особистості". s

НТН
06.00 "Особистий погляд" 
06.30 "Переможний голос

віруючого"
07.00 Х/ф "Петля" 
08.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Я, детектив"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.10 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.00 Х/ф "Полювання на

сутенера"
14.40 Х/ф "Петля" 
15.55 Х/ф "Смертоносні землі"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Легенди бандитської

Одеси". Бандит, що
вигадав ГУЛАГ

19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Дилема"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок" 
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 Т/с "Грейс у вогні" 
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Медовий місяць" 
10.40 Т/с "Коломбо" 
12.15 "Зіркове життя. Зірки та

армія"
13.10 "Нез'ясовно, але факт" 
14.05 "Слідство вели. Ігор

Тальков"  
14.50 "Документальний

детектив. Упіймати
шахіста"  

15.15 Т/с "Комісар Рекс" 
17.05 "Навколо світу"
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Моя правда. Ірина

Печернікова"  
20.05 "Слідство вели. Банда

невловимих"  

20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 
00.55 "Вікна � Спорт"
01.05 Т/с "Грейс у вогні" 
02.00 "Формула успіху"

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

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Майстри дуелі" 
13.30 М/с "Мері�Кейт та Ешлі" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Сімейка Спагетті" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 М/с "Ліга справедливості"
17.00 "Дом�2"
18.00 З колекції улюблених

мультфільмів
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ. "Одеса"�"Дніпро"
01.00 "Дізнайся своє майбутнє"
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 "7

VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"  
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
06.55 "24 години.Життя"  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Зелена варта  
08.30 Загадки Єгипту  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Підводна одіссея Кусто 
11.00 Кордони   
11.40 "24 години.Життя" 
11.55 Служба розшуку дітей 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту  
13.25 Як це робиться?  
13.50 Загадки Єгипту  
14.20 П'ятий вимір  
15.20 Підводна одіссея Кусто 
16.20 Дивні дні на планеті Земля   
17.25 Катастрофи  
18.30 "24 години" 
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 "24 години"  
20.55 "Погода"  
21.00 Хіт �парад диких тварин 
22.00 П'ятий вимір  
23.00 "24 години"  
23.10 "Погода"  
23.15 Подвійний вигин   
23.40 Як це робиться?  
00.15 Телевікторина   
03.35 Магія краси   
04.00 "Світські хроніки" 
04.20 "24 години"  
04.35 "Погода" 
04.40 Найсмішніша реклама  
05.00 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама  

ТРК “УКРАЇНА”
05.30, 05.40 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 Подiμ
06.40, 17.30, 19.20, 03.50

Спортивнi подiμ
06.45, 17.35, 19.25, 03.55

Погода
06.50, 17.40 Критична точка
07.20 Срiбний апельсин
08.05 Т/с "Закон i порядок" (1)
09.00, 04.45 Т/с "Безмовний

свiдок 2" (1)
10.00, 19.30 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с "Райськi яблучка" 

(3 с.) (1)
13.00 Т/с "Глухар" (1)
15.30 Щиросерде зiзнання
16.10, 04.00 Федеральний суддя
18.10 Т/с "Райськi яблучка" 

(4 с.) (1)
20.20 Т/с "Глухар" (61 с.) (1)
21.15 Бенефiс Геннадiя Вітрова
00.00 Рикошет
00.30 Х/ф "Вiйна" (2)
02.15 Нiчнi розваги

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 
09.45 Т/с "Відчайдушні батьки" 
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода 
12.25 "Знайдемо вихід" 
13.15 "Надвечір'я" 
13.45 Фа�фа, ля�ля
14.30 Темний силует 
14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Діловий світ
15.25 Д/с "Обличчя Європи"  
15.55 Т/с "Джин у домі" 
16.25 Пазли
17.00 Т/с "Служба безпеки" 
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Фольк�music
21.00 Новини  
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.50 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Служба розшуку дітей
01.40 Д/с "Основний інстинкт"
02.30 Т/с "Служба безпеки" 
03.25 Х/ф "По�модньому"
04.35 "Надвечір'я"
05.00 Життя триває...
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Школа виживання�4"
07.00 ТСН
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор�5"
08.00 ТСН
08.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
09.00 ТСН
09.15 "Єралаш"
09.35 "Смішніше за кроликів"
10.00 Т/с "Руда"
10.55 Т/с "Королі гри"
11.50 Т/с "Шалений янгол"
13.00 Т/с "Палаючий лід"
13.50 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "Дівчата Гілмор�5"
15.25 Т/с "Школа виживання�4"
16.05 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Шість кадрів"
17.45 Т/с "Шість кадрів"
18.05 "Смішніше за кроликів" 
18.35 Т/с "Королі гри"
19.25 "Погода"
19.30 ТСН
20.20 Т/с "Руда"
21.20 Т/с "Шалений янгол"
22.25 Х/ф "Джільї"
00.45 Х/ф "Смертельний

лабіринт"
02.15 Т/с "Вісім простих

правил...�3"
02.40 Т/с "Вісім простих

правил...�3"
03.00 Т/с "5 хвилин до метро"
03.45 Х/ф "Смертельний

лабіринт"
05.10 Т/с "Палаючий лід"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Карибські острови 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Х/ф "Ленінград"
09.50 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Знак якості". Пюре

картопляне, швидкого
приготування 

13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 Док. проект "Єврорабині.

Просто бізнес" 
15.00 Т/с "Псевдонім "Албанець" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
18.00 Новини
18.10 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 "Свобода на Інтері" 
00.30 Бокс. Вол. Кличко�Рахман 
01.40 "Подробиці" 
02.10 Т/с "Чак"
03.00 "Судові справи" 
03.40 "Ключовий момент" 
04.20 "Квадратний метр" 
05.00 М/с "Джуманджи�2"

ICTV
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Факти
06.10 Ділові факти

06.20 Погода
06.30 300 сек/год
06.40 М/с "Справжні монстри"
07.05 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Своя людина"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.15 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.10 Т/с "Морський патруль"
15.10 Т/с "Сильніше вогню"
16.15 Про�Ziкаве.ua
16.50 Х/ф "Суперзброя"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Морський патруль"
21.10 Максимум в Україні
21.35 Ти не повіриш!
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Голі та смішні
00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
00.40 Факти
01.10 Спорт
01.15 Погода
01.25 "Казино України".

Інтерактив
02.55 Погода
03.00 Х/ф "Родинна змова". s
04.45 Х/ф "Запаморочення". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ" 
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини
07.20 Прес�ревю 
07.30 ТОП�10 
07.40 Економічний вісник 
07.50 Сім'я від А до Я 
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Медичні детективи 
10.30 Четверта влада 
11.00 "Життя на всі 100%" 
11.30 Музична програма
12.00 Новини
12.10 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
12.40 Церква "Посольство Боже" 
13.20 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
14.00 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради

15.00 Новини
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Мультфільм 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 ТОП�10 
18.00 Концерт "Бульвару 10

років"
19.00 "Час мера" 
19.50 Т/с "Леді Бомж"
20.45 Бізнес�ситуація
20.50 Міська варта
21.00 Новини
21.25 Вдала кар'єра 
21.55 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат"
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини
23.20 Прес�ревю 
23.25 ТОП�10 
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51
00.15 Музична програма 
00.35 "Ріпка�ТВ" 
02.40 Нарада в КМДА  
03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю
04.00 Четверта влада 
04.30 Вдала кар'єра 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Х/ф "Біліє парус

одинокий"

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Ясновидець"  
06.25 Служба розшуку дітей
06.30 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.55, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
07.00 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.05 Х/ф "Тому,  що я хочу" 
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.05 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії"
13.40 М/с "Поліцейська

академія" 
14.05 Т/с "Однокласниці" 
15.00 Teen Time

15.05 Батьківський контроль  
15.40 Т/с "Сабрина � юна відьма"
16.00 Teen Time
16.05 Т/с "Друзі"
17.00 Т/с "Запеклі

домогосподарки"
18.00 Т/с "Щасливі разом"  
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 "Щасливі разом" 
22.20 Тільки правда
23.20 Х/ф "Асистент"  
01.45 Репортер
02.00 Спортрепортер
02.05 Погода
02.10 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
02.55 Х/ф "Щелепи�3". s
04.25 М/ф "Земля до початку

часів�2"
05.35 Т/с "Моя американська

нянька"

НТН
06.00 "Особистий погляд" 
06.30 "Переможний голос

віруючого"
07.05 Х/ф "Петля" 
08.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Я, детектив"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.10 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.15 Х/ф "Кевін з півночі"
15.10 Х/ф "Мій тато � герой"
17.05 Т/с "Марш Турецького � 3"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Тримай у полі зору"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок" 
00.30 Х/ф "По той бік злочину"
02.30 "Свідок"
03.00 "Особистий погляд" 
04.15 "Речовий доказ"
05.05 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 Т/с "Грейс у вогні" 
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Вперше заміжня" 
10.45 Т/с "Коломбо" 
12.00 "Моя правда. Ірина

Печернікова"  
12.50 "Нез'ясовно, але факт"  
13.35 "Слідство вели. Банда

невловимих"  
14.30 "Документальний детектив.

Пошук тіні"  
14.55 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.25 Т/с "Комісар Рекс" 
17.10 "ВусоЛапоХвіст"  
17.50 "Вікна�Новини"  
18.00 Х/ф "Вірні друзі" 
20.00 Концерт М. Задорнова 

"І сміх і гріх"  
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 Х/ф "Без особливих

прикмет" 
00.35 "Вікна � Спорт"
00.45 Т/с "Грейс у вогні" 
01.40 "Формула успіху"

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

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Майстри дуелі" 
13.30 М/с "Мері�Кейт та Ешлі" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Сімейка Спагетті" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 М/с "Ліга 

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

мультфільмів
18.30 "Ціна кохання"
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 "Дізнайся своє майбутнє"
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30

7 VJ
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00

Сьоме небо

П’ЯТНИЦЯ

30 січня
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ТОНІС
06.00 Клуб 700  
06.25 "24 години"  
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
06.55 "24 години.Життя"  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Зелена варта  
08.30 Загадки Єгипту  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Підводна одіссея Кусто 
11.00 Кордони   
11.40 "24 години.Життя" 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту  
13.25 Як це робиться?  
13.50 Загадки Єгипту  
14.20 П'ятий вимір  
15.20 Підводна одіссея Кусто 
16.20 Дивні дні на планеті Земля    
17.25 Катастрофи  
18.30 "24 години"  
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 "24 години"  
20.55 "Погода"  
21.00 Хіт �парад диких тварин 
22.00 П'ятий вимір  
23.00 "24 години"  
23.10 "Погода"  
23.15 Подвійний вигин   
23.40 Як це робиться?  
00.15 Телевікторина   
03.35 Магія краси   
04.00 "Світські хроніки" 
04.20 "24 години"  
04.35 "Погода" 
04.40 Найсмішніша реклама  
05.00 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00, 05.40 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 Подiμ
06.40, 17.30, 19.20, 03.50

Спортивнi подiμ
06.45, 17.35, 19.25, 03.55

Погода
06.50, 17.40 Критична точка
07.20 Срiбний апельсин
08.05 Т/с "Закон i порядок" (1)
09.00 Т/с "Безмовний свiдок" (1)
10.00, 21.25 Шустер Live
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с "Райськi яблучка" (4

с.) (1)
13.00 Т/с "Глухар" (1)
15.30, 19.30 Щиросерде зiзнання
16.10 Федеральний суддя
18.10 Зiрки гумору
20.30 Т/с "Глухар" (62 с.) (1)
01.30 Нiчнi розваги
04.00 Рикошет
04.45 Т/с "Безмовний свiдок 2"

(1)

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Погода
09.10 Прес�анонс
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.50 Експерти дозвілля
10.20 Вихідні по�українськи
10.40 Фа�фа, ля�ля
11.15 Король професії  
11.30 Унікальна Україна
12.00 Д/ф "Фатальна жінка

Марко Вовчок"
12.50 Погода 
13.00 Наша пісня
13.45 Богатирські ігри. Кубок

України. Черкаси
14.40 Погода 
14.55 Х/ф "Невихований принц"
16.40 Книга. ua
17.25 Кіно. ua
18.00 Погода 
18.15 Х/ф "Чародії"
21.00 Новини  
21.20 Світ спорту
21.35 Погода 
21.45 Д/ф "Туніс. Жіноча

історія"
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Екіпаж
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Х/ф "Чародії" 
04.25 Д/ф "Туніс. Жіноча

історія"
05.25 Право на захист
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.10 "Без табу з Ольгою

Герасим'юк"
08.00 "Світське життя"
09.05 "Хто там?"
10.00 Мультфільм "Улюблений

прибулець"
10.25 Мультфільм "Улюблений

прибулець"
10.50 "Мультфільми"
11.30 Мультфільм "Мавпочки у

космосі"
12.55 Х/ф "Красуня та

страховисько, або не
народись вродлива"

14.30 "Криве дзеркало"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Кримінальний

професор"
22.00 Х/ф "Пограбування по�

італійськи"
00.00 Х/ф "Стриптиз"
02.00 Х/ф "Первісток"
03.30 Х/ф "Стриптиз"
05.20 Х/ф "Красуня та

страховисько, або не
народись вродлива"

ІНТЕР
06.00 Док.проект "Кігті

Амазонки" 
07.40 "Свобода на Інтері" 
10.30 "Доки всі вдома" 
11.10 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
11.50 Комфорт�Шоу

"Квадратний метр"
12.30 Х/ф "Перстень із бірюзою"
16.20 "Найрозумніший" 
18.00 "Позаочі". Т.Повалій
19.00 Х/ф "Лабіринти розуму"
20.00 "Подробиці" 
20.30 Концерт М.Баскова 
23.00 Х/ф "Нас не наздоженеш". s
00.50 Х/ф "Виправдана

жорстокість". s
02.20 "Подробиці"  
02.50 Док.проект "Кігті

Амазонки" 
03.40 М/с "Пригоди Гіперміна"
04.30 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.45 Факти
07.00 Погода
07.05 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
07.40 Погода
07.50 Т/с "Ніж у хмарах"
09.40 Кіно в деталях 
10.10 Т/с "Леся+Рома"
11.15 Анекдоти по�українськи
11.35 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Морський патруль"
14.05 Х/ф "Тримайся ритму"
16.35 Х/ф "Флот МакХейла"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Полювання на звіра" 
21.00 Х/ф "Легіонер"
23.00 Х/ф "Особлива думка". s
01.55 "Казино України".

Інтерактив
03.25 Х/ф "Мотузка". s
04.35 Х/ф "40 фунтів

неприємностей". s

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини
07.20 Російське диво  
08.05 Досягти мети 
08.25 0�51
08.45 Про сім'ю
09.00 Економічний вісник 
09.30 Д/с "Столиці світу"
10.00 0�51 
10.15 Дім живих історій 
10.50 ТОП�10 
11.00 Музична програма
11.30 Дитяча музична програма

"TV Start" 
12.00 Сім'я від А до Я 
12.25  Концерт "Бульвару 10

років"
13.35 "Зіркою серіалу буду я"
14.35 Vip�стажер 
15.00 Молодіжна телевізійна

служба 
15.35 Концерт Т.Гвердцителі

"Музыка без границ" 
17.20 "Час мера" 
18.10 Т/с "З новим щастям�2"
19.50 Шанс 
21.00 Новини�тижневик 
21.30 Бізнес�ситуація 
22.00 Т/с "З новим щастям�2"
23.40 Шанс�Models 
00.40 Полігон 
01.10 Концерт "Бульвару 10

років"
02.10 "Зіркою серіалу буду я" 
03.00 Т/с "З новим щастям�2"
04.30 Новини�тижневик
05.00 Бізнес�ситуація
05.30 Т/с "З новим щастям�2"

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф "Детективи в

пошуках скарбів"
07.25 Х/ф "Блакитноокий

Міккі"  
09.30 Корисна площа
10.30 Зоряні драми 
11.30 Х/ф "Ейр Бад. Світовий

кубок. Ліга чемпіонів"  
13.00 М/Ф "Гроза мурах" 
14.45 Х/ф "Донька мого боса" 
16.35 Х/ф "Асистент"  
18.45 Х/ф "Вбивчий футбол" 

20.35 Х/ф "Поліцейська
академія�7". s

22.25 Зірка караоке�2 
23.20 Спортрепортер
23.25 Х/ф "Блейд. Трійця". n  
01.35 Х/ф "Засніжені кедри". s
03.35 М/ф "Земля до початку

часів�3"
04.35 М/ф "Земля до початку

часів�4"
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"

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

Ренером"
07.05 "Особистий погляд"
07.30 Т/с "Марш Турецького � 3"
09.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
09.30 М/ф "Івон із Юкона"
10.00 М/ф "Том і Джеррі"
10.50 Х/ф "Кевін з півночі"
12.45 Х/ф "Мій тато � герой"
14.40 Х/ф "Тримай у полі зору"
16.30 "Правда життя". Закони.

Божий і людський
17.00 Т/с "Каменська � 3"
19.00 Х/ф "Остання висадка"
21.00 Х/ф "Смертельний вузол"
23.00 Х/ф "Скільки ти

коштуєш?"
00.50 Х/ф "Скляна клітка"
02.25 "Особистий погляд" 
04.25 "Речовий доказ"

СТБ
05.15 "Сучасна медицина. Дива

та сенсації"  
06.05 "Наші улюблені

мультфільми"
07.30 "Еники�беники"  
08.00 "Навколо світу"
09.00 "Їмо вдома"  
10.05 "ВусоЛапоХвіст"  
10.45 "Наші улюблені

мультфільми" 
13.25 "Зимовий жарт з..."  
14.00 Концерт М. Задорнова "І

сміх і гріх"  
16.00 Х/ф "Ас" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання"
19.00 Х/ф "Вірні друзі" 
21.00 "Вірні друзі". Невідома

версія
22.00 "Зіркове життя. Зірки та

армія
22.55 "Моя правда. Ірина

Печернікова"  
23.50 "Нез'ясовно, але факт" 
00.50 "Фантастичні історії.

Реінкарнація"
01.35 Х/ф "Будинок дурнів". s
03.20 "Формула успіху"

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

Хамер"
09.00 Ретро�мультик
9.30 "Ключі від форту Буайяр"
11.30 Дивись!
12.00 "Танці без правил"
13.00 "Заборонена зона"
14.00 Т/с "Троє зверху�2"
15.00 "Наші рекорди"
16.00 М/с "Ліга справедливості"
17.00 "Фактор страху"
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє"
18.30 "Фактор страху".

Російська версія
19.30 Дом�2
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Сміх без правил"
23.00 Дивись!
23.30 Дом�2. Спецвипуск
00.00 М/с "Манускрипт ниндзя"
00.30 "Дізнайся своє майбутнє"
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 Спецпроект  
06.20 Як це робиться?  
06.55 "Погода" 
07.00 "24 години.Життя" 
07.05 Зелена варта 
07.30 Дивні дні на планеті Земля   
08.30 Загадки Єгипту  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Школа ремонту 
11.00 За сім морів   
11.30 Фотолайф  
12.00 Хроніки крокодилів   
12.30 Х/ф "Волга�Волга"  
14.30 Загадки Єгипту  
15.00 Атака жуків   
16.00 Широка хода підробки 
17.00 Людська напруга: удар

блискавкою        
18.00 Анатомія землетрусу  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
20.00 Наука про дітей  
21.00 Т/с "Він так і знав"             

23.10 "24 години. Світ" 
23.35 "24 години.Життя"

Дайджест  
00.15 Телевікторина   
03.35 Зелена варта  
04.00 Найсмішніша реклама  
04.25 Трипільці
05.20 Сильні світу сього 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 Шустер Live
09.00, 19.00, 03.30 Подiμ
09.20, 19.20, 03.50 Спортивнi

подiμ
09.25, 19.25, 03.55 Погода
09.30 Срiбний апельсин
10.30 М/с "Мисливцi за

примарами" (22 с.) (1)
11.00 Х/ф "Громобой" (1)
12.45 Бенефiс Геннадiя Вітрова
15.45 Щиросерде зiзнання
16.30 Суботнiй вечiр. Концерт
19.30 Т/с "Зброя" (1,2 с.) (1)
21.15 Х/ф "Поганi хлопцi" (1)
23.30 Х/ф "Екватор" (2)
01.00 Зiрки гумору
01.30 Нiчнi розваги
04.00 Х/ф "Куди вiн подiнеться"

(1)

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Погода
09.10 Доки батьки сплять
09.25 Підсумочки
09.35 Антивірус для дітей
09.55 Крок до зірок
10.25 Погода 
10.30 Нова армія
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.55 Погода 
12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"
12.30 Здоров'я 
13.30 Аудієнція
14.00 "Знайдемо вихід" 
14.50 Служба розшуку дітей
14.55 Між нами... Японці в

Україні
15.30 Благовісник
16.00 Погода
16.10 Розіграш лотереї "Все про

бухгалтерський облік"
16.35 Д/ф "С. Бандера. Ціна

свободи"
18.10 Діловий світ. Тиждень
18.50 Погода
19.00 КВК�2008. Вища ліга 1/8

фіналу. Третя гра
21.00 "Культурний фронт" 
21.30 Д/ф "Апельсинова

долька" 
22.30 Погода 
22.45 Служба розшуку дітей
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Служба розшуку дітей
01.35 Х/ф Незавершене

кохання"
03.30 Служба розшуку дітей
03.40 Відкрита зона. Д/ф "Мрія"
04.15 Хто в домі хазяїн?
04.45 Благовісник
05.20 Аудієнція
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.40 Мультфільм "Мавпочки у

космосі"
08.00 Мультфільм "Улюблений

прибулець"
08.25 Мультфільм "Улюблений

прибулець"
09.05 "Лото�забава"
10.00 Дісней! "Мої друзі Тигрик

та Вінні"
10.25 Дісней! "Мої друзі Тигрик

та Вінні"
10.50 "Караоке на майдані"
11.40 "Криве дзеркало"
16.15 "Катастрофи"
16.45 Т/с "Не краса по�

американськи�2"
17.35 Х/ф "Кримінальний

професор"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Золотий ключик"
22.30 "Світське життя"
23.25 Х/ф "Реквієм"
01.15 Х/ф "Колір ночі"
03.25 Х/ф "Первісток"
04.55 Х/ф "Реквієм"

ІНТЕР
04.40 Х/ф "Любов і зрада"
07.50 "Найрозумніший" 
09.30 "Городок" 
10.00 "Україно, вставай!" 
10.30 Х/ф "Кохаю тебе до

смерті"
12.20 Х/ф "Міміно"
14.10 Концерт пам'яті

М.Таривердієва 
16.20 Вечірній квартал 
18.10 Х/ф "Щастя моє"
20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Улюблена донька
татуся Карла"

22.50 Х/ф "Мисливець за
боргами". s

00.40 "Подробиці тижня" 
01.30 Х/ф "Любов і зрада"
04.30 М/с "Пригоди Гіперміна"
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.45 Факти
07.00 Погода
07.05 Т/с "Альф"
07.30 Погода
07.35 Х/ф "Флот МакХейла"
09.35 Квартирне питання
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Чудо�люди
12.00 Експедиція до

Бермудського трикутника:
Загадка об'єкту 100

12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.15 Т/с "Загублені"
15.00 Х/ф "Легіонер"
16.50 Х/ф "Полювання на

звіра"
18.45 Факти тижня
19.25 Спорт
19.30 Х/ф "Поцілунок

дракона". s
21.30 Х/ф "Самоволка"
23.55 Х/ф "Приватна школа". s
01.45 "Казино України".

Інтерактив
03.30 Х/ф "Несамовитість". s

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини�тижневик 
07.30 Музична програма 
08.00 Російське диво 
08.50 Шанс 
10.00 "Шиканемо" 
10.50 Музична програма  
11.30 Клуб Суперкниги 
11.50 Церква "Посольство

Боже"
12.20 Золотий гусак 
12.55 "Студента потрібно

любити" 
14.05 Вдала кар'єра 
14.40 0�51 
14.55 Баскетбол. УБЛ.

Чоловіки. 32�й тур.
"Будівельник" (Київ) �
"Черкаські мавпи"

16.45 Ювілейний концерт
П.Зіброва 

18.50 Т/с "З новим щастям�2"
20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою
21.00 "По суті"
21.30 Т/с "З новим щастям�2"
23.10 Новини�спорт�тижневик
23.30 Золотий гусак
00.05 Концерт О.Пономарьова

"Я Вас Люблю" 
00.55 Англійська за 4,5 місяці
01.15 Т/с "З новим щастям�2" 
02.45 "По суті" 
03.15 Т/с "З новим щастям�2" 
04.45 0�51 
05.00 Шиканемо

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф "Позбутися від Єви"
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Кліпси
09.05 Руйнівники міфів�3
10.15 Т/с "Татусеві доньки"
11.05 Х/ф "Донька мого боса"
12.55 Шоуманія  
13.35 Ексклюзив 
14.15 Аналіз крові  
14.55 Зоряні драми 
15.55 Info�шок
16.45 Т/с "Татусеві доньки"
17.10 Х/ф "Вбивчий футбол" 
19.00 Х/ф "Няньки" 
21.00 Х/ф "Перший удар". s  
22.45 Шоу "Файна Юкрайна"  
23.15 Камеді клаб
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф "Довгий уїкенд". n  
02.00 Х/ф "Щелепи. Помста". s 
03.25 Х/ф "Наглядач". s
04.50 Х/ф "Красиві істоти". s

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 "Повнота радості життя"
07.05 "Особистий погляд"
07.30 Т/с "Каменська � 3"
09.20 М/ф "Івон із Юкона"
10.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
11.05 М/ф "Том і Джеррі"
12.00 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
14.55 "Речовий доказ". Чорна

вдовиця
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Підпільні
мільйонери

16.00 Т/с "Таємниця "Святого
Патріка"

18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Ім'я троянди"
21.00 Х/ф "Очі змії"
23.00 Х/ф "Смертельна вода"
00.35 Х/ф "Роман"

СТБ
05.50 "Сучасна медицина. Дива

та сенсації"  
06.40 "Наші улюблені

мультфільми"
08.00 "Навколо світу"
09.00 "Їмо вдома"  
10.45 "Життя перед життям"
12.20 "За Вікнами"  
13.20 "У пошуках істини.

Таємниця старця
Досифея"  

14.00 "У пошуках істини.
Ненаписана історія
Гоголя"  

14.35 "Слідство вели. Щипач"  
15.25 "Документальний

детектив. Передчуття
смерті"

16.00 "Правила життя.
Обдурити  за 60 секунд"  

17.00 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Танцюй" 
22.00 Х/ф "Найщасливіші" 
23.55 "Неймовірні історії

кохання"
00.55 Х/ф "Корупція"

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

"Мандрівник Віпо"
09.00 Ретро�мультик
09.30 М/с "Король" 
10.30 "Фактор страху".

Російська версія
11.30 "Дивись!"
12.00 "Заборонена зона"
13.00 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ."Кривбасбаскет
Люкс"�"Політехніка"

15.00 "Випробування вірності"
15.30 "Ключі від форта Буайяр"
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє"
18.30 "Фактор страху".

Російська версія
19.30 Дом�2
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Убойна ліга"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 М/с "Ельфійська пісня"
00.30 "Дізнайся своє майбутнє"
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 Як це робиться?  
06.30 Хроніки крокодилів   
06.55 "24 години.Життя"

Дайджест  
07.25 Сильні світу сього  
07.40 Зелена варта  
08.10 "24 години. Світ" 
08.30 За сім морів  
09.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
10.00 Школа ремонту  
10.50 Х/ф "Волга�Волга"  
12.55 Атака жуків   
13.55 Широка хода підробки 
15.00 Наука про дітей  
16.05 "24 години.Життя"

Дайджест  
16.35 Трансмісія 
17.05 "24 години. Світ" 
17.25 Атака жуків   
18.30 Загадки Єгипту  
19.00 Найкрасивіші палаци

Європи 
19.30 Найкращі готелі світу  
20.00 Наука про собак  
21.00 Т/с"Він так і знав"             
23.00 Сильні світу сього  
23.20 Зелена варта 
23.50 "24 години. Світ"  
00.15 Телевікторина   
03.35 Найсмішніша реклама  
04.00 Трипільці 
04.50 Зелена варта  
05.35 Найсмішніша реклама  

ТРК “УКРАЇНА”
05.30, 05.30 Мультфiльми
06.30, 09.00 Подiμ
06.50, 09.20 Спортивнi подiμ
06.55, 09.25 Погода
07.00 Х/ф "Поганi хлопцi" (1)
09.30 Срiбний апельсин
10.30 М/с "Мисливцi за

примарами" (23 с.) (1)
11.00 Суботнiй вечiр. Концерт
13.00 Т/с "Зброя" (1,2 с.) (1)
15.00 Т/с "Жнець" (закл. с.)

(1)
15.40, 01.00 Зiрки гумору
16.30 "Зiрковi iсторiμ Максима

Галкiна"
17.00 Х/ф "Королева льоду" (1)
19.00, 03.30 Подiμ тижня
19.30 Х/ф "Маска Зорро" (1)
21.15 Х/ф "Еволюцiя" (2)
23.00 Х/ф "Громобой" (1)
01.30 Нiчнi розваги
04.00 Х/ф "Екватор" (2)

СУБОТА

31 січня

НЕДІЛЯ

1 лютого
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Районні служби інформують

П
ісля здобуття
н е з а л е ж н о с т і
наша держава

стала на шлях демократизації
суспільно�політичних відно�
син, значно гуманізувала кри�
мінальне та кримінально�ви�
конавче законодавство. Біль�
ше як дві третини статей кри�
мінального кодексу України
передбачають покарання, не
пов'язані з позбавленням
волі, навіть відносно осіб, які
скоїли тяжкі та особливо
тяжкі злочини. 

Контроль за виконанням
покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі (альтерна�
тивних), покладено на кримі�
нально�виконавчі інспекції
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань. До альтернативних
позбавленню волі видів пока�
рання відносяться громадські
та виправні роботи, звільнен�
ня від відбування покарання з
випробуванням, обмеження
волі та заборона займатися

певною діяльністю або обій�
мати певні посади. В кожно�
му районі області працює
підрозділ кримінально�вико�
навчої інспекції. Станом на 1
січня 2009 року у відділі кри�
мінально�виконавчої інспек�
ції Києво�Cвятошинського
району перебуває на обліку
450 осіб, які засуджені до
покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі. Серед
перебуваючи на обліку, 90% �
особи, звільнені від відбуван�
ня покарання з випробуван�
ням, в т.ч. і 9 неповнолітніх.
Новим у Кримінальному
кодексі став такий вид пока�
рання, як громадські роботи �
ст.56. Оскільки громадські
роботи � це безоплатні, сус�
пільно�корисні роботи, то
вони не потребують витрат
державних коштів на утри�
мання. Участь громадськості
у виправленні та перевихо�
ванні засуджених закріплено
у Кримінальному та Кримі�
нально�виконавчому кодексі.

У зв'язку з набранням чин�
ності Закону України "Про
внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо
вдосконалення регулювання
відносин у сфері забезпечен�
ня безпеки руху", громадські
роботи  будуть відбувати і
особи, притягнуті до адміні�
стративного стягнення за
порушення правил дорожньо�
го руху.

Серед тих, що перебува�
ють на обліку, 352 осіб (78%)
молодіжного віку�до 35 років,
кожний десятий засуджений�
жінка.

Не можна переоцінити
користі від застосування аль�
тернативних санкцій. Вони
дають можливість корегувати
поведінку правопорушника
без ізоляції від суспільства,
здійснювати ефективний
виховний вплив не тільки на
правопорушника, а й на ото�
чуючих. Засуджений отримує
можливість одночасно дове�
сти своє виправлення і прине�

сти користь суспільству, уни�
кнувши негативних наслідків
позбавлення волі. Працівни�
ки кримінально�виконавчої
інспекції намагаються прово�
дити роботу не тільки у пло�
щині "інспектор�засудже�
ний", а й залучати до вихов�
ної роботи й інші державні,
громадські, релігійні органі�
зації, яких запрошуємо до
співпраці. 

10 грудня в Україні й в
усьому світі відзначався
Міжнародний день
прав людини та 60�та
річниця проголо�
шення Загальної
Д е к л а р а ц і ї
прав людини.
З цієї нагоди
Президентом
України під�
писано Закон
"Про амні�
стію". Під
дію Закону
підпадають
(за наявності

певних пільг) і особи, які
перебувають на обліку кримі�
нально�виконавчої інспекції.

Києво�Святошинський 
Районний відділ кримі�

нально�виконавча інспекція
м. Боярка, вул.

Хрещатик 88,
каб.№412 тел.

42�775

Кримінально виконавча інспекція

Києво#Святошинського району інформуєСТАТИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

С
ьогодні бюджет
втрачає не малу
суму надхо�

джень через те, що в
окремих випадках
заробітна плата
виплачується
в "конвертах". 

Приховуван�
ня заробітної плати
спричиняє не тіль�
ки порушення трудового зако�
нодавства, але й обмеження
соціальних прав працівників,
у тому числі на їх подальше
пенсійне забезпечення. У
зв'язку з тим, що з прихованої
заробітної плати не здійсню�
ються відрахування у Пенсій�
ний фонд на рахунки праців�
ників, вони, досягаючи пен�
сійного віку, одержують міні�
мальну трудову пенсію, що
прирікає їх на вкрай низький
рівень життя в старості.

Крім того, з обсягів зар�
плати, виплаченої в "конвер�
тах", не сплачується податок з
доходів фізичних осіб. Отже,
зменшуються відрахування в
бюджет, за рахунок яких
утримуються заклади охоро�
ни здоров'я, освіти, культури,
реалізуються соціальні про�
грами тощо. 

Крім виявлення не обліко�
ваних та прихованих доходів,
запобігання та руйнування
схем ухилення суб'єктами гос�
подарювання від оподатку�
вання, виявлення тіньових
коштів, одним із основних
завдань податкової інспекції є
роз'яснювальна робота щодо
виплати заробітної плати у
розмірі не меншому за зако�
нодавчо встановлений, офор�

м л е н н і
трудових відносин з

найманими працівниками.
При цьому постійно підкре�
слюється, що неоформлений
належним чином працівник
залишається без права на
отримання пільг та допомоги,
які гарантує держава. Якщо
ж керівництво підприємств
або підприємці ігнорують
вимоги законів щодо рівня
заробітної плати, незважаю�
чи на проведену податківця�
ми роз'яснювальну роботу,
справи передаються до компе�
тентних органів.

Про факти не оформлення
трудових відносин та отри�
мання заробітної плати в
"конвертах" Ви можете пові�
домляти відділ оподаткування
фізичних осіб районної подат�
кової інспекції за телефоном
6�10�54.

За кожним таким повідо�
мленням податкова інспек�
ція, в межах своєї компетен�
ції, буде вживати заходи щодо
усунення порушень.

Відділ масово�роз'яснюваль�
ної роботи та звернень 

громадян Державної 
податкової інспекції у 

Києво�Святошинському
район

"ЗАРПЛАТА В "КОНВЕРТАХ" –

МАЙБУТНЄ БЕЗ ГАРАНТІЙ"

В
ся робота у 2008
році виконувалась
згідно плану робіт

та кошторису. Відтак, було
проведено цілий ряд організа�
ційно � масових заходів: засі�
дань Президії � 42, засідань
Ради �10, загальних зборів�2.

До кожної святкової дати
(до Дня Захисника Батьків�
щини, 8�го Березня, Дня
Перемоги, Дня інвалідів)
проводились збори  інвалідів. 

Цікавими виявились
автобусні екскурсії до 22 чер�
вня (до ДОТУ у с.Білогород�
ка та до Дня Визволення у 
м. Київ, до музею "Звільнен�
ня Києва" в с.Лютіж).

На засіданнях Президії
розглядались проблеми, з
якими приходили  інваліди та
вдови. Вони стосувались
побутових питань, лікуван�
ня, надання благодійної
допомоги. Розглядались
можливості прийому нових
членів до нашої організації.

У минулому році проведе�
на значна підготовча робота
по випуску книги пам'яті
нині проживаючих наших
інвалідів. Нам вдалось зібра�
ти вже  132 сторінки коро�
теньких біографій та споми�
нів про бої Вітчизняної

війни, звільнення України
від фашистів. Зібрані фото�
графії інвалідів воєнного
часу та теперішні.

Впродовж року добре
працювала спонсорська гру�
па(керівник Дідовець М.Т.,
та члени Бутенко Г.Ю.,Соро�
кін О.О., Макса О.І.).Лікар�
ська група(керівник Резнік
М.П. члени Дунаєва М.Д.,
Богданов В.М.) відвідували
лежачих, допомогали їм.
Сім'ям померлих інвалідів
надаємо посильну допомогу,
берем участь у похованні. 

Наша наполеглива,
настирлива робота допомо�
гла 17�ти інвалідам війни
перейти з другої групи інва�
лідності на першу.

У свята та ювілеї не забу�
ваємо привітати інвалідів і
вдів листівками або у місце�
вій пресі, особисто вітаємо
ювілярів, котрим виповни�
лось  80,85,90,95 рр. на Пре�
зидії з виплатою грошової
допомоги.

Організація тісно спів�
працює з Міською Радою,
яка надає нам значну допо�
могу на утримання, також
співпрацюємо з Районною
організацією ІВ та ЗО.

Впродовж року надава�

лась безкоштовна допомога
продуктовими наборами,
пасками. По зниженим
цінам заготовляли овочі та
фрукти, мед на зиму.

З метою покращення
роботи у 2009 році у період
кризи та припинення роботи
ряда підприємств, відповідно
зміцнемо роботу спонсорсь�
кої групи, а Президію збіль�
шено до 7 осіб, Раду � до 17
членів організації.

Голова Боярської міської
організації інвалідів війни та

Збройних Сил 
В.А Нурищенко

ЧЛЕНИ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗВІТУЮТЬ

ВІЙСЬКОВО�ОБЛІКОВИЙ СТІЛ ІНФОРМУЄ
З 12 по 16 січня 2009 року,  згідно Розпорядження міського голови м.Боярка за № 209

від 25.12.2008 року, було організовано прибуття юнаків 1992 року народження  на комісію
з приписки до Києво�Святошинського РВК згідно затвердженого графіка.

Транспортне забезпечення надавалось  Ват "Боярське АТП".  На приписку до призовної
дільниці мало прибути, згідно затвердження списків, 241 юнак м.Боярка. Станом на 19
січня 2009 року не з'явились на медичну комісію 41 чол. Списки порушників закону  пода�
но до відділу у справах неповнолітніх РВ ГУ МВС України в Київській області.

Начальник ВОС 
Стороженко А.Ф.



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм10

Різдв’яні забави

…і до зали  у яскравих
народних костюмах із "звіз�
дою", гучно виспівуючи
щедрівки, увійшли добрий
десяток Маланок, а з ними
Василь, теж зі своєю "звіздою"�
персонаж, якому передають
повноваження у новорічну ніч
за старим стилем Маланки. 

Справжнє театральне дій�
ство розіграли  члени "Жіно�
чої громади" із Боярки,
Малютянки та інших навко�
лишніх сіл. Зі своїм вертепом
цього щедрого вечора вони,

як і годиться, завітали у
будинки до тих, кого люблять
і поважають.  Не оминули
родину міського голови Тара�
са Добрівського, який щойно
повернувся у коло друзів із
міської льодової ковзанки.
Саме там у передноворічну
ніч� 13 січня боярчани, задо�
волені і щасливі, рум'яні і
радісні вдивлялись у феєр�
верк, який вибухнув рівно о
22 год. На льоду щедрували
Маланки із студії "Перлина"
ЦТМ "Оберіг". Як же тут без

міського голови?
"а в тім саду три дерева…,

а в першому�ясен місяць…, а
в другому � ясне сонце", � спі�
вали щедрувальники Вікторії
Никитенко � дружині Боярсь�
кого міського голови, теж
члену "Жіночої громади".
Персонаж Василь, як і годить�
ся, усім зичив щастя і достат�
ку, здоров'я і довголіття.  За
старим українським звичаєм,
наставляв торбу, жартівливо
вимагаючи частування.

Усі раділи й жартували.
"Солоха" (вона ж Любов
Осипенко), примовляючи,
навчала чоловічий рід укра�
їнської мудрості: читала вірші
про кохання.

� А Ви знаєте, що таке
кохання, Тарасе Григоровичу?

� Відчуваю!
� Не знаєте…, ніхто не

знає, і всі трактують та спере�
чаються . Я ж вивела форму�
лу кохання:
Якщо без нього світ не милий,

і вистачає на все сили,

і не набридли ці чекання:

Оце воно і є & кохання!

Якщо тебе не точить злість,

коли він чавкає, як їсть,

або проблема невелика, 

якщо по хаті в черевиках…

А як прийшов з роботи п'яний,

ти допоможеш до дивана дійти,

й при цьому не прибити,

а вранці зможеш похмелити…

Чекаєш з вечора й до рання:

Оце воно і є & кохання!

Якщо його мала зарплата

для тебе & ніби в депутата,

або не голений,  колючий,

чогось бурчить і дуже злючий,

одразу гроші не віддав,

а ти спокійна, як удав…

А як прокинеться він зранку,  

а ти вже встигла до сніданку,

йому гаряченьке зварити…

Про що тут можна говорити?

Якщо на краще сподівання,

Оце воно і є & кохання!

"Я  надзвичайно задоволе�
ний, що у нас є такі фанта�
стичні жінки, що ми живемо
у такому прекрасному місті,
що у нас усіх такий чудовий
настрій", � казав Добрів�
ський, частуючи щедруваль�
ників доброю чаркою укра�
їнської горілки.   Здавалось,
що то дійсно була одна бояр�
ська родина, в якій панує
мир, злагода і любов!

Наталя Ключник

"А В ТІМ САДУ ТРИ ДЕРЕВА. ЩЕДРИЙ ВЕЧІР,
ДОБРИЙ ВЕЧІР!", – ПРОЛУНАЛО ЗА ВІКНАМИ…

Д
еякі учені
стверджу�
ють, що

хоровий  піснеспів має
позитивний плив на
людей, знімає вну�
трішню напругу, а
особливо � в кризових
ситуаціях. У цьому
легко було перекона�
тись тим, хто побував
у день Святого Василя
� 14 січня � у Центрі
соціально � психоло�
гічної реабілітації
Києво � Святошинсь�
кого району, розташо�
ваного у м. Боярка.

"Ми хотіли зібра�
ти усіх разом тих, хто знає колядки і щедрів�
ки, щоб поділитись цим чудовим надбанням
української культури", � каже президент
РГО "Дзвони Чорнобиля" Діана Кузнєцова.
"Українська етнічна музика дуже популярна
у світі. У цьому я переконалася, відвідуючи
міжнародні конференції, семінари, концер�
ти етномузики. 

Якось  Діана мала нагоду поспілкуватись
із кореспондентом радіо Іспанії  пані Сесіль.
Та розповіла, що у Європі та й у всьому світі
люди захоплюються українською музикою.
"…так як українцям  подобаються "Самба"
чи "Румба",  так і в Іспанії люблять українсь�
кі піснеспіви"., � казала Сесіль. " Збираю�
чись разом у різдв’яні дні, ми співаємо
колядки, щедрівки, і у кожного вона � своя.
Бо ж така велика наша Україна і так багато
у ній такого, про що хочеться співати. Ми
хочемо, щоб наше суспільство пишалось не
тільки одинокими талановитими музиканта�

ми, які зберігають
культурну спадщину
дідів, але й якомога
найширший загал
знав, розумів світ
справжньої українсь�
кої етнічної музики.
А це зрозумієш тіль�
ки тоді, коли сам спі�
ватимеш ", � каже
Кузнєцова. 

Цього дня співали
колядки. На "Різдв'я�
ні зустрічі" зібрались
інваліди, члени орга�
нізації,прихожани із
різних храмів, аби
поринути у вир
народних культурних

традицій багатого українського фольклору.
Із задоволенням присутні слухали колектив
"Сузір'я" під керівництвом А.Я. Бібік, тріо
Л.Л.Козленко (інв. 2 гр., ліквідатор аварії
на  ЧАЕС,учасник бойових дій в Афганіста�
ні), М.В. Панчишина, А.Я Бондаренко (інв.
2 гр.), Савицький О.В.(інв.2 гр.) та багато
інших. Гості цього разу були не глядачами, а
учасниками, бо співали усі. "Нова радість
стала, яка не бувала…" Справжній вінок
колядок подарував гостям і учасникам хор
Свято� Михайлівського храму. 

Як годиться, на святі були й інші розваги,
конкурси. Насамкінець усіх чекав величез�
ний, смачний, по�різдв'яному прибраний
торт.  

"Різдв'яні зустрічі" організували РГО
"Дзвони Чорнобиля", за сприяння боярсько�
го міського голови Т. Добрівського  та колек�
тиву Києво�Святошинського ЦСПР під
керівництвом К. Самойленко.

Р
іздво, беззаперечно,
н а й ул ю б л е н і ш е
свято в усьому світі!

І не тільки через подарунки під
ялинкою � повітря просто
насичене позитивом і вірою в
диво. В цей особливий вечір
кожна родина створює в своїй
оселі атмосферу затишку,
щастя й миру. А бабці розпові�
дають онукам, як колись свят�
кували та колядували усім
селом � що�що, а це ми, укра�
їнці, добре вміємо! Саме тому,
щоб відновити традиції нашо�
го народу, творчий колектив
дитячого садочку № 3 влашту�
вав для своїх вихованців…
подорож у минуле. Повірте,
це цікавіше
навіть за
б а б у с и н і
розповіді!
Діти не на
картинках
розглядали
я с к р а в е
н а р о д н е
вбрання, а
в д я г а л и
його! Дів�
чатка у
вишиванках та віночках не
могли собою намилуватись 
(до речі, їхні батьки, запро�
шені на вечорниці, також.)
Веселою і галасливою юрбою
колядницька ватага завітала

до української хати з гостин�
ними господарями, які
запросили гостей зігрітися
біля печі � що воно таке, до
цього часу теж не всі діти
знали. А як гарно та натхнен�
но маленькі українці співали
щедрівки та народні пісні!
Хлопці як грянули "Варенич�
ки", то і батьки не втрима�
лись, підхопили! Щоб досяг�
ти такого рівня виконання,
мабуть, багато зусиль докла�
сти прийшлось музичному
керівнику Л.Л. Романюк та
вихователям. Але колектив
талановитий і завзятий, тому
сил не шкодує. Кожне свято �
новий  неповторний авторсь�

кий сценарій, чудові костю�
ми і незабутні враження
дітвори та вдячність батьків. 

Ганна Белобородова

РІЗДВ’ЯНІ ЗУСТРІЧІ – ЛІКИ ВІД КРИЗИ ВЕЧОРНИЦІ НА СВЯТ�ВЕЧІР 
У ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ №3



За підтримки Боярської міської ради та Києво�Святошинської районної класичної гімназії

8 лютого 2009 року стартує ІІІ чемпіонат м. Боярка з футзалу серед юнаків

Заявки на участь в змаганнях подавати до 5 лютого 2009 року за тел: 8�099�015�44�50 

Матчі будуть відбуватися щонеділі з 14�00 до 18�00

Участь у змаганні беруть юнаки 1992�95рр. народження.

Оргкомітет

Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 11

Твої люди місто Спорт

8
січня 2009 року, на
другий  день свят�
кування Різдва

Христова, Боярський БК
запросив мешканців міста
на різдвяне свято.Розпочав
привітання служитель  Свя�
то�Покровського храму м.
Боярки, який закликав в
цей великий день  думати не
лише про веселощі, але й
замислитися над сутністю
свята Різдва, попіклуватися
про свою духовнісь. Кон�
цертна програма розпоча�
лася пісенно�поетичним
привітанням літературно�
художньої    студії  БК "�
Слово", а театр "Осанна"
церкви "Спасіння" підготу�
вав музичну сценку про

народження Христа. Гляда�
чам сподобались пісенні
номери та красиві костюми,
пошиті власноруч.Продов�
жили святковий виступ
маленькі артисти з церкви
"Світло життя", які подару�
вали присутнім цілу низку
різдвяних пісень, а служи�
телі цієї церкви провели з
дітлахами веселі конкурси з
цікавими призами. Також
ХЦ "Світло життя" влашту�
вала боярчанам  святковий
кінозал � малюки перегля�
нули мультфільми, а доро�
слі дивилися фільм "Духи
Різдва" за мотивами твору
Ч.Діккенса. 

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ЧЕМПІОНАТ МІСТА БОЯРКА

1/4 ФІНАЛУ

28
січня 1939 року
на Україні, в
шахтарському

місті Сталіно (нині Донецьк) в
сім'ї військового Антона Яко�
вича Ковальова та його дру�
жини Ніни Яківни, народила�
ся друга донька � Антоніна. У
той день здавалося, що доля її
мала бути щасливою. Та зава�
дила війна… Батька � коман�
дира Червоної Армії � мобілі�
зували на фронт, а мати � Ніна
Яківна � залишилася з трьома
малолітніми дівчатками.
Німці окупували місто, зрад�
ники складали списки на роз�
стріл комісарів, комуністів та
їх сімей. Потрапили туди й
Ковальови. Добре, що попере�
див про це поліцай � односель�
чанин, і мати таємно, заховав�
ши дітей в солому та скриню
на возі, вивезла у с. Волноваха
до бабусі.  Тільки після Пере�
моги вони змогли повернулися

у рідне місто. Квартира погра�
бована, двері і вікна відсутні.
Спати доводилось на соломі.
Важко було жити, а ще важче
сприйняти звістку про те, що
саме наприкінці війни батько і
чоловік Антон Ковальов  заги�
нув, хоч і як герой.

Але життя продовжува�
лось. Місто відроджувалося з
руїн та попелу. У 1957 році
Антоніна Антонівна закінчила
середню школу і пішла прац�
ювати на  швейну фабрику,
щоб допомогти родині вижи�
ти. У 1961 році зустріла свою
долю та так  зі своїм   чолові�
ком � інженером Антоніна
будували газові магістралі по
всьому Радянському Союзі. В
любові та злагоді з чоловіком
прожили 46 років. Виховали
двох дочок.

З 1982 року сім'я живе у
місті Боярка. Працювала
Антоніна Антонівна на різних
посадах: інженером теплових
мереж, інженером енергети�
ки, майстром котелень. Вели�
кий потяг до співу не залишав
Антоніну ніколи. Співає у
Боярському ансамблі "Гор�
лиця", а також у хорі "Надія". 

28 січня цій гарній і тала�
новитій жінці виповнюється
70 років. Шановну боярчан�
ку з ювілеєм вітає  ансамбль
та хоровий колектив, також
до привітань приєднується
колектив "Боярка Інформ" і
зичить довгих років життя
при доброму здоров'ї.

Євген Пікуль

КОВАЛЬОВІЙ – 70

10
січня 2009
року  праців�
никами Бояр�

ської бібліотеки, яка розта�
шована на вул. Шевчен�
ка,82, було проведено захід,
присвячений до 100�річчя
від дня народження Марії
Приймаченко. Народна
художниця України, лауре�
ат Державної премії Украї�
ни ім. Т.Шевченка, "укра�
їнська жар�птиця" створила
і лишила нащадкам величез�
не мистецьке надбання.
Організатори заходу мали
на меті познайомити молоде
покоління боярчан з народ�
ною творчістю  і, власне,
творчим методом Марії
Приймаченко � наївним
мистецтвом. Цей метод
відрізняється дитячою без�
посередністю, простотою
відображення. Школярі �
гості заходу � з зацікавлен�
ням роздивлялися репродук�
ції картин художниці:
чудернацькі рослини, каз�
кові птахи і звірі затриму�
ють на собі погляд та раду�
ють око яскравими барва�
ми.До бібліотеки цього дня
завітала мешканка Боярки

Железняк Олена Михайлів�
на, яка захоплюється народ�
ними розписами, і поділила�
ся з присутніми своїм бачен�
ням творчості та своїми
наробітками.

Також цього дня в примі�
щенні Боярського будинку
культури  відбулася вистав�
ка робіт студійців студії
Петриківського розпису
"Калина", студії народних
промислів "Веселка" та сту�
дії прикладного мистецтва.
Всі охочі могли завітати в

БК і поглянути на  буйство
барв "петриківки",  тонку
роботу "витинанок ", виши�
ті вироби та м'які іграшки,
пошиті дітьми. 

Подібні мистецькі захо�
ди надзвичайно важливі для
суспільства. Вони дають
змогу доторкнутися до пре�
красного, познайомитися з
творчістю інших і надихну�
тися на створення власних
робіт.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ФК "Руйнівники" � Чемпіон м. Боярка
з вуличного футболу у 2008р.

Бронзовий призер Чемпіонату м. Боярка
з вуличного футболу у 2006р.

Лідери команди: Владислав Калужа,
Юрій Ковалець, Максим Литвин.

ФК "Кодак" � Чемпіон м. Боярка з фут�
залу (ІІ ліга) у 2008р.

Лідери команди: Роман Розливан, Рус�
лан Дорош, Олексій Савченко.

ФК "2К" � Володар кубку м. Боярка з
футзалу у 2007р.

Лідери команди: Едуард Шепеляв,
Євгеній Поліщук, Борис Фадєєв.

ФК "Нова Боярка" � Чемпіон м. Бояр�
ка з футзалу серед юнаків у 2008р. 

Срібний призер чемпіонату м. Боярка  з
футзалу серед юнаків у 2007р.

Лідери команди: Віктор Матейко, 
Дмитро Гладишевський, Олексій Маливан�
чук.

ДОТОРКНУТИСЬ ДО ПРЕКРАСНОГО

ППООДДЯЯККАА
Директор районного дитячого будинку змішаного типу "Роди�

на" Галина Володимирівна Косовська та колектив педагогів висло�

влюють щиру подяку ветерану праці, пенсіонерці з міста Вишневе

Олені Олексіївні Давиденко, яка мешкає по вулиці Жовтневій 33

кв.4 за чотирьохметрову ялинку�смеречку, яку вона подарувала

для дітей�сиріт будинку "Родина" до Нового року зі своєї дачної

присадибної ділянки у місті Боярка. А також велика подяка голові

районної організації інвалідів війни та збройних сил Києво�Свято�

шинського району Борису Артемовичу Грецькому, який ялинку

зрізав і разом з дітьми доставив її до дитячого будинку "Родина".

ФУТЗАЛ

"Руйнівники" � "Динамо� Сфінкс"

"Фортуна"      � "Нова Боярка"

"Кодак"        � "Фанат 2"

"Шторм" � "2К"

ФУТЗАЛ
І І І  ЧЕМПІОНАТ МІСТА БОЯРКА

СЕРЕД ЮНАКІВ
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ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:
• кухар;
• бармени;
• офіціанти;
• прибиральниця
• бухгалтер

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МАГАЗИНЫ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПОБЕДИЛИ РЫНОК 
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ)

С
тех пор, как слово
"кризис" укорени�
лось в нашем созна�

нии, украинцы тщательно
пересмотрели свои расходы,
отказавшись от всего "лишне�
го". Но, если от расходов на
развлечения отказаться не
сложно, то изменять привы�
чный рацион питания решит�
ся далеко не каждый. Как бы
там ни было, но продоволь�
ственные корзинки значи�
тельно обеднели, а покупа�
тель все чаще отдает предпоч�
тение товарам экономичного
сегмента.

Многие розничные сети
предлагают покупателям соб�
ственные рецепты выжива�
ния в период кризиса. Это и
ценовые социальные акции, и

целые долгосрочные ком�
плексные проекты. Одной из
таких сетей является сеть
эконом�магазинов "Квартал"
компании
" С о ю з " .
Начав еще
в декабре
2008 года
социальную
программу "Про запас", сеть с
успехом продолжает осущест�
влять её и в новом году. По
минимальным ценам покупа�
тель может приобрести такие
социально значимые продук�
ты, как крупы, муку, майо�
нез, подсолнечное масло, сар�
дельки, свежемороженую
рыбу, бытовую химию и мн.
др. Каждые 10 дней список
социальных товаров обновля�

ется. Программа будет дей�
ствовать до конца 2009 года в
регионах присутствия сети
"Квартал" (Черниговская,

Киевская и Житомирская
области).

Примеры наилучших
ценовых предложений, кото�
рые действуют до 31 января.

Стоит отметить, что в сети
"Квартал" цены на 3�5%
ниже, чем в других магазинах
самообслуживания согласно
формату. Но в условиях сни�
жения доходов населения и
этой экономии оказывается

недостаточно. В сети "Квар�
тал" помимо антикризисной
программы "Про запас"
постоянно действует ряд

ц е н о в ы х
предложений
" П р о с т о
низька ціна".
А это еще 20�
30 ежеднев�

но актуальных  товарных
позиций по доступным
ценам.

Покупатели рады такой
экономии, поскольку рост
закупочных цен на продук�
цию во многом делает рынки
не конкурентно способными
по сравнению с магазинами
самообслуживания. Крупным
сетям при большом желании
и определенных договоренно�

стях намного проще обеспе�
чить хорошие закупочные
цены, нежели мелким част�
ным предпринимателям. И
если раньше розничные сети
выигрывали у рынков только
по комфорту, качеству серви�
са и дополнительным услу�
гам, то сегодня во многом
карты рыночной торговли
биты и ценовыми предложе�
ниями.

Крупа гречневая � 3,12 грн/кг

Макароны � 3,08 грн/кг

Майонез "Торчин" європейський, 190 г � 3,15 грн.

Порошок "Гала" 450 г, для р/п � 4,62 грн.

ПОДЯКА
Колектив та адміністрація дошкільного навчального

закладу "Іскорка" виносить настоятелю Свято�Миколаїв�
ського храму протиієрею Валерію за роботу з дітьми з
питань християнської етики та моралі.

Зав. Днз "Іскорка" Н.Г.Ковальчук

ПОДЯКА
Адміністрація дошкільного начального закладу "Іскорка"

виносить подяку батькам групи "Дзвіночок" Польовик Люд�
милі Андріївні,  Польовик Олександр Миколайович, Ткачен�
ко Івану Володимировичу за надану благодійну допомогу

Зав. Днз "Іскорка" Н.Г.Ковальчук

ПОДЯКА
Боярчани та Боярська

міська рада висловлює
щирі слова подяки у про�
веденні Новорічних свят,
гарну, яскраву  ялинку  та
святкову  ілюмінацію:

Мурдію В. О., Ляшен�
ко О. П., Гайдайчук
Ф.М., Остюченко В.В.,
Заліванський С.М., Доб�
рітський С.А., іншим
працівникам БГ ВУ
ЖКГ.

ПОДЯКА
Боярчани та Боярська міська рада висловлює щирі слова подяки підприємцям, які посприяли організації та проведенню Новорічно�різдв'яних свят:

ПП "Алкіон", БФ ТОВ "Клуб�2005", КФ №1 ТОВ "Екстрена�сервіс", ВФ ПП "Фенікс і К",  СПД�ФО Руденко І.В., СПД "Примак", ПП "Матей�

ко", ТОВ "Металеві меблі", ТОВ "Евровент",  ТОВ "Вентс", ПП Климчук В.В., ТОВ "Про�Ексі", СПД "Демідов О.В.",  ТОВ "Хамсін�плюс", СПД Бога�

тиренко,  фірма "АВІ", Ушакова М.М., "Дніпровський круг", " Міськбудінвест",  СПД "Сбитний Н.", кафе "Азалія", ПП Рябич О.М., ПП Яременко Л.М.,

ТОВ Руєвіт, СПД Іль'їна О.О.  Окрема подяка ГО "Боярська варта", Києво�Святошинському РВ ГУ МВС України в Київській області  в контролі та охо�

роні громадського порядку, швидкій допомозі БЦРЛ  та пожежній службі. 

Втрачене чорнобильське посвід�
чення  В�П №007723 категорія 4
на ім'я Котловської Вікторії Іванів�
ни вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на
ім’я Крахмаль Віталія Сергійовича
вважати недійсним.
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