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Створи свято 

своїми руками

І казка Новорічна —

в подарунок!

Переможний поступ 

в рік новий

стор. 11

стор. 3

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають Заключен�
ко Наталію Миколаївну, завідувачку
відділом бухобліку, Мазурця Віталія
Вікторовича, радника міського голо�
ви, депутатів Боярської міської ради
Адаменка Сергія Сергійовича та
Берестовську Любов Іванівну,
директора КП “ІА “Боярка�Інформ”
Цушка Івана Івановича, співробіт�
ницю військово�облікового столу
Іванову Людмилу Петрівну з Днем
народження!

Бажаємо усмішок, тепла, кохан�
ня,   здоров’я, вдачі, прибутку, розу�
міння. Нехай навколо будуть лише
добрі люди,  друзі, кохані, рідні. 

Нехай Ваша плідна праця буде
щедрою на життєдайні плоди, пова�
гу та любов. Нехай тепло та затишок
родинної оселі надійно захищає Вас
від життєвих негараздів.

Нехай здійсняться всі Ваші твор�
чі задуми і кожен Ваш день буде
осяяний почуттям любові і взаєморо�
зуміння.

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Бажаю Вам зустріти з чистою
душею і світлом та теплом в серці
Новий рік та Різдво. Все лихе і
важке залишайте в минулому. 

Хай радість і добро несе тиха Ніч
Свята, хай освітлює Вам шлях зірка
золота, а у небі зорепад справджує
бажання! Щастя Вам, Веселих
Свят, миру і кохання!

Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов'ю
І подарує Вам Здоров'я!
З Різдвом Христовим!

***
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Секретар ради М. Лєзнік
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Здоров’я нації — один із пріо�

ритетів уряду Тимошенко
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З Різдвом Христовим!З Різдвом Христовим!
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Новий рік у Боярці

Р
ік 2008, 31 грудня,
13.30. Припороше�
на свіжим сніжком

Боярка смажила і варила,
прикрашалась і обялинкову�
валась, запасалася і готувала�
ся до свята. Найлюдніше
місце � Молодіжка. Чи не тре�
тина міста зібралася тут... в
чергах за хлібом. Бо яке ж
свято без свіжого і запашно�
го, приправленого легким
морозцем і дотепним словом
теплого й майже домашнього
хліба? Отого самого, якого
чомусь... немає. "Ювілей�
ний", "Квартал" й хлібні кіо�
ски біля дитсадочка та спорт�
школи (останній чомусь вза�
галі закритий) � ось центр
передноворічного життя!
Довгі хвости "хлібних" черг
барвистим серпантином
в'ються Молодіжкою, пару�
ють легким серпанком дихан�
ня і живуть своїм призабутим
з часів "розвинутого соціаліз�
му" життям. Та, на відміну
від "соціалістичних", в цих 
(до речі, переважно дитячо�
чоловічих, бо ж хазяйки ще
зранку чаклують на кухнях)
чергах роздратування не спо�
стерігається. Як в "добрі старі
часи", ці черги зводять
колишніх однокласників і спів�
робітників, тут дізнаються
останні новини (в тому числі �
і з життя міста), приймають
запрошення до новорічної
гостини й щедро роздають
поздоровлення "з наступаю�
чим". Лише зрідка хтось зир�
кне на годинник чи на якусь
хвильку "випаде" з розмови,
даючи лад власній сумці, в
якій невдоволено вовтузиться
"впіймана" неподалік жива
риба...

Чому хліб раптом став
таким дефіцитом � ніхто не
знає. Навіть продавці. Аж ось
(нарешті!) його таки підвез�
ли. Розвантажили. Почали
відпускати. Швидко тануть
"хлібні запаси", ще швидше �
черги. Тому що, хоча й додо�
му вже час, але душа вже

просить видовищ.
Видовища � поруч: на тій
же таки Молодіжній,

лише трохи далі � біля
бібліотеки. Там щось

прорвало, й праців�
ники комунальної
служби швидко
розкопали оте 
"щось", намагаю�
чись ліквідувати
незапланований
"сюрприз". В
н е в е л и к о м у
к о т л о в а н і
парує свіже�
сенька грязюч�
ка, чоловіки в

кирзових чоботях сердито
місять її, а перехожі обереж�
но зазирають до тої ями,
хитають головами й, ділячись

враженнями, чимчикують
додому. (Хто не встиг того
побачити � не хвилюйтесь:
яма на місці...) Бо треба готу�
ватися. Бо скоро � свято...

Рік 2009, 1 січня, 1.30.
Гарно провівши рік старий 
(отой перший, який перед
Новим, а не після нього) й
весело зустрівши Новий 
(той, який перед другим Ста�
рим), боярчани виходять на
вулицю, вдихають на повні
груди морозне зимове повітря
й, обмінюючись вітаннями та
жартами, дружно прямують
до... РАЦСу. На площі перед
яким встановлено Головну
ялинку міста. Під якою, на
яскраво освітленій сцені
вправно керує святковим дій�
ством Дід Мороз зі Снігуронь�
кою�онукою. Натовп все при�
буває, а разом з ним збільшу�
ється кількість "акторів" на
сцені. Секрет простий: свят�
кова програма організована
так, що люди самі себе розва�
жають. І повірте: дійсно ціка�
ві конкурси і призи�сюрпризи
не залишають байдужими
нікого. Бажаючих позмагати�
ся в дотепності чи вправності
(наприклад � танцювальній) �
хоч відбавляй! А натовп голос�
но підтримує сміливців, весе�
ло витанцьовуючи на морозі
перед сценою й дружно скан�

дуючи "Боярка! Боярка!"
Та не лише казкові персо�

нажі були тої ночі в центрі

уваги... На сцені � міський
голова Тарас Добрівський. В
цю святкову Новорічну ніч
Тарас Григорович звернувся
до своїх земляків з такими
словами:

� Боярська міська рада та
виконавчий комітет � ми всі
працюємо для вас, і на благо
міста. Ми багато чого зроби�
ли, у нас багато планів. Зви�
чайно, багато чого ми ще не
встигли зробити. Але ми спо�
діваємося, що в новому році
ми зможемо зробити більше.
Наше місто розвивається! І я
хочу подякувати кожному
жителю міста, представни�
кам всіх професій, всім, хто
долучився до виховання
нашої молоді, до благоустрою
нашого міста, хто дбає про
наше місто і є його патріота�
ми. І хочу всіх запросити на
недавно залитий каток по
вулиці Молодіжній � на льодо�
ву арену міста Боярки. Будьте
щасливі, будьте здорові, будь�
те успішні! З Новим роком
вас!

Здається, ще не змовкли
останні слова Новорічного
вітання міського голови, як
небо враз розквітло яскрави�
ми вогнями святкового
фейєрверку. Десятки вогнен�
них комет рвонулися у високе
морозне небо, розквітаючи

чарівними квітками на його
темному полотнищі, викли�
каючи просто�таки шалене
захоплення всіх присутніх.
Тим більше, що ці вогні стали
своєрідним сигналом до про�
довження веселощів під
Новорічною міською ялин�
кою. І вони, оті веселощі,
таки продовжилися!

До того моменту, поки
отим самим фейєрверкам не
позаздрив... розподільний
щиток, від якого до сцени тяг�
нувся товстий кабель. Заба�
жавши феєричної слави, ота
таємнича коробочка запра�
цювала раптом спочатку в

режимі бенгальського вогню,
а потім почала весело салюту�
вати на всі боки. (Дехто в
натовпі навіть почав рахува�
ти ті залпи: від 9 до 15 разів
вистрілила хитромудра шту�
кенція, хоча подібна "ілюмі�
нація" до її "службових
обов'язків" зовсім не входи�
ла!) І все б нічого, якби під
час того незапланованого
салюту на сцені не зникли
світло і звук. Їх, правда, спро�
бувала компенсувати пожеж�
на машина, та де їй змагатися
з "майстрами сцени"...

Весело обмінюючись вра�
женнями з приводу побачено�
го, люди розходяться. Лише
невеликі групки залишаються
помилуватися красунею�
ялинкою, дослухаючись до
того, як котиться міськими
вулицями дружне "Боярка,
вперед!" Вперед, наше рідне
місто, до завтрашнього дня й
до нового життя, щасливішо�
го й заможнішого, яке несе
нам на своїх сильних раменах
трудяга�віл, тобто � Земляний
Бик. Привіт, друзяко! Пото�
варишуємо? 

Григорій Уважний

В
еселими й насиче�
ними вдалися Ново�
річні свята у Бояр�

ському будинку культури. 30
грудня 2008 року відбулася
Новорічна дитяча вистава за
участю студійців ВІА, естра�
дно�фольклорної студії та
ЛХС "Слово". Красиві костю�
ми та чудове музичне напов�
нення надзвичайно сподоба�
лися як малим глядачам, так і
їхнім батькам. Вітали дітей
Дід Мороз, Снігуронь�
ка, а також казкові
персонажі Нафаня та
Ведмедик, які прово�
дили веселі ігри та вру�
чали подарунки. А
вже ввечері цього ж
дня відбувся  святко�
вий Новорічний вог�
ник з ВІА  "Синкопа".
А в Новорічну ніч 31
грудня 2008 року веселощі
вирували вже на відкритому
майданчику у дворі БК. 

Окрім традиційних приві�
тання мера м. Боярка Тараса
Григоровича Добрівського та
святкового фейєрверку заві�
тала до нашого міста  справ�
жня казка, яку подарували
присутнім на святі Зима, Сні�
гуронька з Дідом Морозом та
Новий Рік. Гості свята із задо�

воленням брали участь в кон�
курсах та отримували ново�
річні призи. Люди дружньо
водили хороводи, співали
радісних пісень, ялинка  зми�
гувала вогнями, а вулицями
Боярки  вже крокував Новий
2009 рік, який ніс нові веселі
хвилини. 1 й 2 січня 2009
року боярчани мали змогу
повеселитися  на вечорах від�
починку з ВІА  "Синкопа".
Охочі до  гарної музики гості

БК з задоволенням витанцьо�
вували  зі своїми друзями та
родичами  під беззупинне зву�
чання улюблених хітів. Зимо�
ві свята продовжуються і
Боярський БК готує вам, любі
наші боярчани, багато ціка�
вих заходів, і завжди радо від�
чиняє свої двері! Завітайте в
гості до нас, святкуймо разом!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

Так, він таки до нас прийшов! Точно за розкладом, не забувши жодного святкового атри�
буту, прийшов так, як може прийти тільки він � Новий Рік...

ПРОЩАЙ, ПАЦЮЧЕ: БИК – ПРИВІТ!
АБО ХХХХ ЛЛЛЛ ІІІІ ББББ АААА     ІІІІ     ВВВВ ИИИИ ДДДД ОООО ВВВВ ИИИИ ЩЩЩЩ !!!!

ЯК В БК РІК НОВИЙ СТРІЧАЛИ…
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Події тижня

31 грудня біля ста�
діону "Зеніт" відбуло�
ся  відкриття ковзан�
ки під відкритим
небом. Нарешті! Що
ж, рік починається
непогано! Тепер, щоб
покататися на ков�
занах, не треба мчати
за тридев'ять земель!
Такий Новорічний
подарунок мешкан�
цям Боярки зробили
депутати міської ради
А.Плаксицький та  М.Лезнік
за підтримки міської ради. 

На відкритті був присут�
ній міський голова Т.Г.Доб�
рівський, який  теж не втри�
мався перед спокусою пока�

татися на ковзанах.  Тож, в
ці святкові дні боярчани  не
скніють перед екранами
телевізорів, а насолоджу�
ються активним відпочин�
ком. І зустріти на ковзанці
можна тих, кого вже,

мабуть, "сто" років не
бачив � зимові розва�
ги виявилися цікаві�
ші навіть за сидіння
в"однокласниках".
Хоча ковзанка і  не
велика, це досить
зручно тим, хто впер�
ше став на ковзани �
хвилин за тридцять
спроб і падінь ви
починаєте почувати
себе досить вільно. І

можна не перейматися через
відсутність власних ковзанів
� пункт прокату поруч. Це
чудова можливість цікаво
провести час усією родиною
або у гарній компанії! 

Ганна Бєлобородова

"ЛЬОДОВИКОВИЙ" АЖІОТАЖ

12�13 грудня 2008 року
членів нашої організації
запросили у Дніпропетров�

ськ, де відбувся ІІ�й Всеук�
раїнський фестиваль пісні
"Чорнобильські мотиви"
задля вшанування неоцінен�
ного вкладу учасників�лікві�
даторів аварії на Чорно�
бильській АЕС. Участь у
фестивалі взяли 140 учасни�
ків та більше 400 гостей і
запрошених.

До дати закінчення будів�
ництва саркофагу над зруй�
нованим четвертим енерго�
блоком Чорнобильської АЕС
вийшов Указ Президента
України № 945/2006 від
10.11.2006 року, приуроче�
ний вшануванню учасників
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.

Всеукраїнська асоціація
"Афганці Чорнобиля" (голо�
ва правління Олександр

Рябека) і Всеукраїнська гро�
мадська організація "Союз
Чорнобиль України" у Дні�
пропетровській області
(голова ради Олег Геращен�

ко) зробили все для того, аби
фестиваль став незабутнім
для його учасників. А їх було

багато: це деле�
гації від Київ�
ської, Донецької,
П ол та в с ь к о ї ,
Хе р с о н с ь к о ї ,
Кіровоградської,
Луганської, Чер�
нігівської, Сум�
ської, Івано�
Франківської,
Ха р к і в с ь к о ї ,
Миколаївської,
Дніпропетров�

ської областей, АР Крим, 
м. Київ та м. Тула (Росія).

12 грудня для учасників
фестивалю проходила кон�
курсна програма з номінація�
ми: "Краща ав�
торська пісня",
"Кращий соліст�
вокаліст", "Кра�
щий музичний
колектив". 13
грудня на зак�
лючному гала�
концерті наго�
родили кращих
учасників і пере�
можців фести�
валю. Від нашої
організації дипломом "Соліст�
вокаліст" та спеціальним
призом був нагороджений
інвалід ІІ�ї групи Савиць�
кий О.В.

Головою журі
ф е с т и в а л ю
"Чорнобильські
мотиви" була
народна артист�
ка України,
Герой України
Ніна Матвієнко.
Пісні у виконан�
ні бувших вої�
нів�афганців та
л і к в і д а т о р і в
аварії на ЧАЕС

були настільки проникливи�
ми, що, без сумніву, не зали�
шили жодного байдужого
серця. Адже ці пісні � відлун�
ня тих переживань, що їх

довелося пізнати, пісні як
застереження усьому світові
задля неможливості повто�
рення тих жахів.

У ході фестивалю також
проводився конкурс дитячо�
го малюнка "Чорнобильська
палітра", виставка робіт
прикладного, декоративно�
ужиткового мистецтва та
фотографій, на якій виста�
влялись роботи Кожан Кате�
рини, інваліда ІІ�ї групи, а
також ікони, інкрустовані
бісером, роботи  Р.Г. Скля�
ренко, Д.О. Кузнецової,
С.В. Ільченко. Цікаво, що
ікону, роботи С.В. Єльченко
придбав народний депутат
України, радник Прем'єр�мі�
ністра  О.Г. Рябека. Учасни�

ка фестивалю О.Д. Кузнецо�
ву нагородили цінним
годинником.

Події фестивалю висвіт�
лювали кореспонденти теле�
бачення та радіо м. Дніпро�
петровська. Так, головний
редактор журналу "Чорно�
билець Придністров'я" Ната�
лія Абросімова запропонува�
ла нам співпрацю. На сто�
рінках журналу вона пропо�
нує розмітити фото робіт
талановитих людей, чорно�
бильців та опублікувати роз�
повіді цих людей заради роз�
ширення кола спілкування,
відкриття  нових творчих
шляхів.  

ГО "Дзвони Чорнобиля"

Києво�Святошинського 
району

2�Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПІСНІ 

"ЧОРНОБИЛЬСЬКІ МОТИВИ"

За Різдвяною
метушнею, пода�
рунками та піклу�
ванням про свят�
кову вечерю
важливо не забу�
вати про суть Різ�
два. Це День
народження Сина
Божого, Того, чиє
вчення і заповіти
приносять мир у
наші життя біль�
ше двохсот тисяч років після
Його народження. Подоро�
жуючи сторінками Єванге�
лія, розумієш, наскільки Ісус
із Віфлеєма любив людей. І,
мабуть, найкращим подарун�
ком на Його день народжен�
ня є те, коли ми, люди, здат�
ні дарувати любов і турботу
одне одному і жити так, як
Христос учив. 

Пощастило тому, хто зміг
на своєму життєвому шляху
зустріти таких людей. А як
це, бути людиною, яка,
можливо, народилась для
того, щоб рятувати чиїсь
життя? Микола Іванович
Петриченко � почесний
донор. Більше 54 разів він
безкоштовно здавав кров, і
хоча він не знає навіть імен
усіх тих, хто завдячує йому
життям, і не чекав подяки �
це не стало на заваді. Вперше
Микола Іванович здав кров
ще у 70�х роках. Чому?
Прийшов до лікарні і поба�
чив на дверях звернення до
громадян. І не зміг пройти
повз нього. А може просто
виконав Божу заповідь про
те, що хто розуміє робити
добро і не робить � тому гріх.
17 літрів рідкісної, IV нега�
тивної.

Кров безцінна, тому що в
ній життя. Це також розумі�
ли і ті, хто приходив до две�
рей будинку Миколи Івано�
вича  будь�якої пори і просив
про допомогу. Ще краще це
розуміють ті, кому у пошуках
не пощастило… За останні

роки в Україні донорство
занепадає, і об'єктивних при�
чин для цього достатньо. Але
насамперед �  не вистачає
донорів. Навіть за обіцяні
160 гривень ніхто не ква�
питься. За даними Міністер�
ства охорони здоров'я загаль�
на кількість донорів за остан�
ні 15 років зменшилась біль�
ше, ніж  вдвічі. Але будемо
сподіватись, що обіцянки
міністрів охорони здоров'я не
залишаться тільки обіцянка�
ми � і донори будуть в повазі
та отримуватимуть всілякі
пільги, і ситуація виправить�
ся завдяки таким героям, як
Петриченко Микола Івано�
вич. 

5 січня Голова Києво�Свя�
тошинської районної органі�
зації  Товариства Червоного
Хреста України  Л.М. Заїчен�
ко та Г.І. Мироненко � стар�
ша медсестра відділення
трансфузіології при БЦРЛ,
привітали Миколу Івановича
з Різдвом, а також вручили
довгоочікуване посвідчення
донора та продуктовий пода�
рунок від Червоного Хреста.
За стільки років співпраці
(медичний стаж Галини Іва�
нівни 50 років) вони зустрі�
чаються як рідні. Тому і поба�
жання довгих років життя,
здоров'я та родинного затиш�
ку  � від щирого серця. Низь�
кий уклін і пошана за ваше
сповнене любов'ю до людей
життя.

Ганна Бєлобородова

КРОВ ЛЮДСЬКА – НЕ ВОДИЦЯ

Втрачене свідоцтво на право власності квартирою за адре�
сою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 55, кв.51, видане виконавчим
комітетом Боярської міської ради 07.07.1997 р. Пікуль Марії
Іванівні, вважати недійсним.

Увага!
14 січня 2009 р. у м. Боярка за підтримки Боярської міської ради

Районна громадська організація "Дзвони Чорнобиля Києво�Свято�

шинського району" запрошує друзів на "Різдвяні зустрічі" о 12.00 год. у

приміщенні Києво�Святошинського ЦСПР (Хрещатик,83).

У програмі:

1. Конкурс різдвяних піснеспівів.

2. Розважальний конкурс.

3. Солодкий стіл.

Всі охочі прийняти участь % зв'яжіться з нами, і допоможіть нам!

Наш телефон: 8 �097�853�50�11

ДО УВАГИ ІНВЕСТОРІВ

Оголошено конкурс на будівництво льодової арени, аквапарку,

Будинку культури з кіноконцертним залом. Термін подання заяв �

до 25 січня 2009 року. За детальною інформацією звертатися до

міськвиконкому Боярської міської ради.

Оголошення



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм4

Звітують громадські організації

Х
оч успіхи в боротьбі
за чистоту нашого
рідного міста оче�

видні, проблема продовжує
турбувати, головним чином,
через низький рівень екологіч�
ної свідомості певної частини
жителів міста. Вірно кажуть,
що чисто там, де не смітять. З
цим не все гаразд у нашому
місті. Фактор забрудненості є
не тільки естетичною вадою,
але, з санітарно�гігієнічних
міркувань, це серйозна про�
блема щодо вимог здорового
життєвого середовища насе�
лення, зокрема, дітей. Вони
хочуть  мати  чисте, красиве,
уквітчане довкілля, і мають на
це право. Для духовної чисто�
ти місце також має бути. Відо�
мо, що як прибереш навколо
себе, то й на душі чистіше
робиться. Кожен хоче мати
комфортне середовище для
свого життя та не кожен гото�
вий докласти зусиль, щоб
цього досягти. Більша частина
населення ще й досі досить
пасивна і очікує, що хтось для
них це зробить. В цьому також
є проблема. Для її вирішення
треба виховувати вже з дитя�
чого віку активну життєву
позицію, відповідальність за
створення кожним свого влас�
ного комфортного життєвого
середовища. А від дій кожного
залежать зміни в суспільстві,
шлях до вирішення проблем
усієї територіальної громади. 

Сприяння вирішенню про�
блеми стало мотивацією для
створення проекту "Діти за
своє життєве середовище", що
його підготувало Громадське
дитяче об'єднання "Юнісфе�
ра". Проект виграв грант на
конкурсі програми малих

грантів  Посольства Королів�
ства Нідерландів (Матра
КАП), отримавши таким
чином фінансову підтримку.
ГДО "Юнісфера" вже має
певний досвід у виконанні
проектів екологічного та при�
родоохоронного напрямку.
Даний  проект � то є не тільки
поклик часу. В значній мірі це
і замовлення місцевої влади і
громади. Цільові групи  про�
екту � учні початкових шкіл
міста та старші діти дитячих
садочків. Отже, починаємо з
малечі. Проект має такі
основні складові:
• проведення семінарів та

тренінгів для вчителів,
круглого столу для учасни�
ків проекту;

• освітньо�виховні заходи в
класах початкових шкіл та
старших групах дитячих
садочків міста;

• видання книжок�
розфарбовок за
місцевою темати�
кою для дітей;  

• видання інформа�
ційно�методично�
го збірника для
вчителів;

• пропаганда еколо�
гічних знань засо�
бами сценічного
мистецтва (виста�
ви Екотеатру
"Юнісфери" за
місцевими сюже�
тами), участь у проведенні
освітньо�виховних заходів
учнів   середньої ланки 
(Загін волонтерів гімназії);

• видання і розповсюдження
листівки,  соціальне опиту�
вання населення тощо.
До участі в проекті долучи�

лися майже всі (за поодино�

ким виключенням) освітні та
освітньо�виховні заклади
міста.  Для педагогів було про�
ведено семінар, де вони змо�
гли ознайомитись із завдання�
ми проекту, його планами і
вимогами, а також пройшов�
ши тренінги. Крім того на
допомогу вчителям конспекти
лекцій і занять  пишуть нау�
ковці � жителі міста, зокрема,
кандидат технічний наук В.І
Боженко, кандидат сільсько�
господарських наук  Б.Ф.Тан�
цюра, фахівці   Києво�Свято�
шинського районного центру
психологічної реабілітації
населення � Г.Л.Яценко і
М.І.Кириленко.  Та й самі
вчителі і вихователі
мають певну базу
інформаційно�мето�
дичних матеріалів.
Видано та розпов�
сюджено серед

виконавців проекту книжки�
розфарбовки "Розфарбуй своє
місто", "Збережи свої водой�
ми", "Приберемо смітники і
посадимо квітки", "Пригоди
Краплинки". В них про нашу
Боярку розповіли і намалюва�
ли  на високому художньому
рівні вчителі гімназії

О.Ф.Прокопенко і В.Б.Си�
зон. Книжки видано тиражем
5100 примірників. Отже,
розфарбовки отримала кожна
дитина � учасник проекту. Але
ж це не просто розфарбовки.
За завданням проекту вчителі
і вихователі проводять з діть�

ми освітньо�
виховні

заходи. Мова
йде про наше

рідне місто Боярку, його
чистоту, про наше багатство �
ліси, дерева, квіти, водойми,
про домашніх тварин. Про те,
як зберегти своє здоров'я і як
себе виховувати, що від еко�
логії природи залежить еколо�
гія душі, як не треба лінувати�
ся. Про те, що треба вчитися

жити в злагоді, любові, добрі і
красі і ще багато чого, що
складає життєве середовище
дітей, і як треба його берегти.
А   потім діти закріплюють
отримані знання, розфарбо�
вуючи тематичні малюнки.  

Про успішні виступи в
дитячих садочках і початко�
вих школах міста Екотеатру
"Краплинка" (учні 5�Б класу
гімназії)  вже писала газета 

"БІ".  Успішно виконується
проект в початкових

класах самої гім�
назії, в загально�

освітніх школах
№ 1, № 4. № 5, в

дитячих садочках
"Берізка", "Джерель�

це". Не залишились
осторонь  дитячі садочки

№3, "Спадкоємець", "Іскор�
ка", ЗОШ №3, Києво�Свято�
шинський районний еколого�
натуралістичний центр учнів�
ської молоді. Про це ми
обов'язково розповімо в
наступних номерах газети БІ.

Н.О.Семенова,

кандидат біологічних наук,
голова ГДО "Юнісфера"

ПРОЕКТ "ДІТИ ЗА СВОЄ ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ"

Як ви гадаєте, наші
шановні читачі, куди може
вирушити 31 грудня місь�
кий голова зі своїм заступ�
ником? А от і не вгадали…
Вітати ювілярів!

За вікном авто � святково
вбране місто, яке готується
зустрічати Новий рік. Під
колеса новорічним серпан�
тином лягає асфальт припо�
рошеної свіженьким сніж�
ком вулиці Шевченка. Саме
тут, у затишному будиночку
проживає Поліна Іванівна
Ілліна, яка 25 грудня від�
значила свій (не повірите!)
90�літній ювілей. Та, як
жартує сама іменинниця, "�
гостей прийматиму лише до
кінця року, тож не баріться".
І гості не забарилися � таки
встигли порадувати бояр�
чанку�довгожительку буке�
том свіжих квітів та подару�
ночком: чи то іменинним, чи

новорічним � відразу й не
розбереш. Та то вже госпо�
диня нехай сама розбираєть�
ся. Бо швидко добігає кінця
2008 рік, а встигнути треба
ще так багато…

Наступна адреса � гостин�
не помешкання Марії Степа�
нівни Погрібної по вулиці
Кооперативній.
Г о с т я м

тут завжди раді, а 31 грудня
� особливо. Бо скоро Новий
рік � свято особливо шанова�
не в цій родині. Адже рівно
90 років тому подарував Дід
Мороз родині Погрібних
найкоштовніший дарунок �
донечку Марію. Всього було
на довгій життєвій ниві… Та
сьогодні пані Марія сама
приймає вітання, дарунки і
запашні свіжі квіти посеред
передноворічної заметілі…

Здоров'я, щастя, здій�
снення мрій та довгих
років життя, наші дорогі

землячки! Нехай зав�
жди зігріває ваше

життя тепло рідних
сердець, нехай буде тісно

за святковим столом у колі
вірних друзів! І хай квітне
посеред холодних снігів
буденності пурпурна троян�
да вашого життя�подвигу!..

Радислав Кокодзей

НАЙКРАЩИЙ НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК – ЮВІЛЕЙ!

Гарний настрій в Ново�
річну ніч вже був гарантова�
ний завдяки просто казковій
погоді: нарешті  справжня
зима, зі  снігом та морозцем,
красунечкою ялинкою та
примхливим мереживом
візерунків на вікнах. Але не
обійшлося таки без приємної
несподіванки для мешканців
Боярки! Якщо ви десь затри�
мались, шукаючи особливий
подарунок для рідних та

к о х а н и х ,
поспішаючи,
в и к л и к а є т е  
"Таксі  � Десят�
ка". І тут…  до
ваших послуг
усміхнений та
в в і ч л и в и й
Дідусь Мороз
з найкращими
побажаннями
та якісним
обслуговуван�

ням. А по рації приємний
голос (мабуть, Снігуронька)
бажає щасливої  дороги.

Приємна дрібниця? Ні,
увага до людей. І  ми, люди,
це помічаємо  і цінуємо.
Дякуємо керівництву  та
колективу "Таксі �Десятка"
за турботу та створення
святкового настрою! Так
тримати!

Редакція БІ

ДІДУСЬ МОРОЗ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
15.50 Погода 
15.55 Індиго
16.25 Ток�шоу для молоді

"Пазли"
17.00 Д/с "Народжені вбивати" 
17.50 Ситуація 
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.20 Щедрий вечір 
19.00 Точка зору
19.35 Світ спорту
19.45 Погода 
20.00 "Попередження" 
21.00 Новини  
21.30 Світ спорту
21.45 Ток�шоу "Спокуса владою"
22.45 Погода 
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.00 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.05 "Єралаш" 
07.40 Х/ф "Сирота  казанська"
09.05 Т/с "Руда"
10.10 Х/ф "Мільйон  на  Різдво"
11.45 Х/ф "Реальний тато"
13.15 "Караоке  на  майдані"
14.00 Т/с "5 хвилин до метро"
14.45 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
15.30 Т/с "Школа виживання � 4"
16.15 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 Т/с "Палаючий лід"
18.10 Х/ф "Читай і плач"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.10 Т/с "Шалений  янгол"
22.05 "Смішніше за кроликів"
22.30 ТСН
22.55 "Проспорт"
23.00 Т/с "Охоронець"
23.50 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
00.40 "Документ"
01.15 Т/с "Охоронець"
02.05 ТСН
02.30 "Документ"
03.05 Х/ф "П'ятеро проти

казино"
04.35 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід  країнами світу". Нью

Йорк 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.30 Х/ф "Хочу дитину" 
10.20 Т/с " Обручка"
11.10 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.15 Ювілейний концерт 

С. Ротару 
15.20 "Пес Барбос і незвичайний

крос. Самогонники" 
15.40 Х/ф "Дозволь тебе

поцілувати" 
17.30 Новини
17.40 "Жди меня" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.20 Т/с "Чорний сніг" 
22.20 "Кремлівські діти. С.

Фурцева. Дочка Катерини
Великої" 

23.10 Док. проект "Планета
динозаврів"

00.10 Т/с "Хафф" 
01.05 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Факти
06.10 Погода
06.20 300 сек/год
06.25 М/с "Сучасне Роккове

життя"
06.50 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Х/ф "Ланцюгова реакція"
11.15 Про�Ziкаве.ua
11.45 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.20 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.15 Х/ф "Сьогодні ти помреш"
16.05 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.45 Т/с "Фаворський"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини

20.00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�8"

21.00 Т/с "Світанки тут тихі"
22.05 Свобода слова
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Свобода слова 
01.10 Факти
01.40 Спорт
01.45 Погода
01.50 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.20 Погода
03.25 Т/с "Бостонське

правосуддя"
04.05 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
07.00 "По суті" 
07.30 Автофайли 
07.40 Улюблена робота 
07.50 "TVstart"
08.20 Столиця 
09.00 Дім живих історій 
09.25 Полігон 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький 
11.00 Церква "Посольство Боже" 
11.30 Музична програма 
12.10 Концерт К.Бужинської

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

О.Табаков 
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"
01.05 Концерт К.Бужинської

"Лід та полум'я" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Ти � мені, я � тобі"  
06.25 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.50, 07.10, 07.25, 08.35

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"
09.00 Х/ф "Любов зла"
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.05 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія"  
13.55 Т/с "Однокласниці"   
14.55 Teen Time
15.00 Батьківський контроль 
15.30 Т/с "Сабрина � юна відьма"  
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі"  
16.55 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"  
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
21.20 Т/с "Щасливі разом"
22.25 Х/ф "Утеча"  
01.05 Репортер
01.20 Спортрепортер
01.25 Погода
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
02.30 Зона ночі Культура
02.35 Джерела Вітчизни
02.50 Братіє і дружино
03.05 Зона ночі
03.10 Невідома Україна
05.00 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Каїр�2" викликає

"Альфу" 
08.00 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 "Правда життя". Нерівний

шлюб
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 

09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.35 Т/с "Тіні минулого"
12.20 Х/ф "Каїр�2" викликає

"Альфу"
13.50 Х/ф "Народжена

революцією" 
15.45 Х/ф "Підземелля драконів"
17.40 Т/с "Закон і порядок"
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Філадельфійський

експеримент"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини" 
07.00 "Зимовий жарт з..." 
08.00 "Вікна � Новини" 
08.10 Х/ф "На мосту" 
10.40 Х/ф "Вусатий нянь" 
11.50 "Їмо вдома" 
12.50 Х/ф "Приборкання

норовливого" 
14.20 Х/ф "Убити коропа" 
16.15 Х/ф "Дідусь у подарунок" 
18.00 "Вікна�Новини" 
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.10 "В пошуках істини.

Добриня. Між вигадкою та
реальністю"  

20.00 "Російські сенсації. Нові
таємниці російського
Голівуду"  

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 "Документальний

детектив"  
01.25 "Формула успіху"

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

детектив Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Смішні люди"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней"
13.30 М/с "А як же Мімі?" 
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 М/с "Король гори" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

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

05.30 7 VJ

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 Спецпроект  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Як це робиться?  
08.20 Найкрасивіші палаци світу 
09.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
10.00 Х/ф "Моя любов"  
11.30 Трансмісія 
12.00 "Світські хроніки"  
12.25 Школа ремонту   
13.20 Спецпроект  
13.50 Спостереження за

тваринами  
14.25 Усередині Суперавіаносця 
15.30 Підводна одіссея Кусто 
16.25 Неймовірне тіло людини 
17.30 Т/с "Маленькі Різдвяні

таємниці" 
18.30 Найкрасивіші палаци світу  
19.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 Афон. Священна гора 
21.35 Як це робиться?  
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 Т/с "Маленькі Різдвяні

таємниці" 

00.15 Телевікторина  
03.35 Найсмішніша реклама 
04.00 Магія краси  
04.25 Зелена варта    
04.50 "Світські хроніки"  
05.05 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.35 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Критична крапка
07.20 Листа Дідові Морозу
08.00 Т/с "Закон і порядок"
09.00 Т/с "Безмовний свідок 2" 
09.35 Критична крапка
10.15 Зірки гумору
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь"
13.00 Х/ф "Крила ангела"  
15.00 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.30 Спортивні події
17.35 Погода
17.40 Критична крапка
18.20 Д/с "Терміновий виклик"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Закон і порядок" 
20.20 Т/с "Глухарь" 
21.15 Х/ф "Відступники"
00.00 Критична крапка

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Погода 
09.15 Д/ф "Шляхетна іскра

вічного вогню. Неоніла
Крюкова"

10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.30 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.45 Служба розшуку дітей
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Ток�шоу "Спокуса владою"
13.15 Здоров'я 
14.25 Екіпаж
14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Погода 
15.25 Д/с "Обличчя Європи" 
16.00 Індиго
16.30 Т/с"Таємничий острів"
17.00 Д/с "Народжені вбивати"
17.50 Ситуація 
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Д/ф "Маланка"
19.00 Точка зору
19.35 Світ спорту
19.45 Погода 
19.50 Святкова концертна

програма "Різдвяні
фрески" 

21.00 Новини  
21.25 Світ спорту
21.35 Святкова концертна

програма "Різдвяні
фрески" 

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

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Новорічна святкова

програма "Зірки на
Першому" 

05.20 Д/ф "Маланка"

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.05 "Дівчата Гілмор � 4"
07.50 "Єралаш" 
08.25 "Школа виживання � 4"
09.10 "Всі жінки � відьми"
09.55 Т/с "Руда"
11.00 Мультфільм "Макс і

компанія"
12.10 Т/с "Шалений  янгол"
13.05 Т/с "Палаючий лід"
13.50 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "дівчата  гілмор � 4"
15.25 Т/с "Школа виживання � 4"
16.10 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 "Смішніше за кроликів"
17.45 Т/с "Палаючий лід"
18.35 "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.10 Т/с "Шалений  янгол"
22.05 "Смішніше за кроликів"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 "дискотека  80�х"
02.05 ТСН
02.30 "Документ 
03.05 "Дивовижні історії". Фільм 1
04.35 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Стамбул 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.30 Т/с "Полювання на генія" 
10.10 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Шпроти 
13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 "Кремлівські діти. С.

Фурцева. Дочка Катерини
Великої" 

15.00 Т/с "Чорний сніг" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
17.55 Новини
18.10 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.20 Т/с "Чорний сніг" 
22.20 Док. проект "Новорічні

історії зоряних
однокласників" 

23.20 Док. проект "Планета
динозаврів"

00.20 Т/с "Хафф" 
01.25 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.30 Бокс. Узєлков � Домінгес 
02.00 Док. проект "Планета

динозаврів"
02.40 "Знак якості" 
03.20 "Картата потата" 
04.00 "Гід країнами світу" 
04.50 Т/с "Хафф" 
05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.05 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
07.55 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 "Фаворський"
10.05 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
13.25 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.25 Т/с "Світанки тут тихі"
16.15 Про�Ziкаве.ua
16.50 Т/с "Таємниці слідства"
17.45 Т/с "Фаворський"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Світанки тут тихі"
22.05 Х/ф "Вторгнення: Війна

світів". s
22.45 Факти. Підсумок дня
00.35 Факти
01.05 Спорт
01.15 Погода
01.20 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.50 Погода
02.55 Т/с "Бостонське

правосуддя"
03.40 Т/с "Зникла"
04.25 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 В гостях у Д.Гордона.

О.Табаков 
11.00 Церква "Посольство Боже" 
11.30 Музична програма 
12.10 Ювілейний концерт

М.Мозгового 
14.00 Т/с "Гра в кохання"  
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Громадські слухання 
19.50 Т/с "Вовчиця" 

20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

О.Табаков   
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 "Ріпка�ТВ"
01.05 Ювілейний концерт

М.Мозгового 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

О.Табаков
03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця

НОВИЙ КАНАЛ
14.00 Репортер
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" 
16.55 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"  
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.20 Х/ф "У шоу тільки

дівчини" 
00.35 Репортер
00.50 Спортрепортер
00.55 Погода
01.00 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
02.00 Зона ночі Культура
02.05 За литовської доби
02.15 Дике поле
02.30 Запорізька Січ. Витоки
02.45 Козацький флот
03.00 Зона ночі Культура
03.05 Зоряна година козацтва
03.15 Козаччина. Руїна
03.30 Там, на горі, січ іде
03.45 Зона ночі Культура
03.50 З полону � на волю
04.00 Зона ночі
04.05 Невідома Україна
06.00 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Народжена

революцією" 
08.00 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Я, детектив"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.05 Х/ф "Капітан Фракас" 
14.30 Х/ф "Народжена

революцією"
15.55 Х/ф "Філадельфійський

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

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

вбивства"
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Зимовий  жарт з..."  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 Х/ф "Веселі зірки" 
10.40 "Тварини в утробі"  
12.20 "Російські сенсації. Нові

таємниці російського
Голівуду"  

13.00 "В пошуках істини.
Добриня. Між вигадкою
реальністю"  

13.50 "Битва екстрасенсів"
14.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.20 Т/с "Комісар Рекс" 
17.05 "Навколо світу"
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.05 "Правила життя. Перемога

над собою"  

ПОНЕДІЛОК
12 січня

ВІВТОРОК
13 січня
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20.00 "Російські сенсації.
Репортаж з того світу"  

20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.20 "Документальний

детектив"  
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 "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "А як же Мімі?" 
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 М/с "Король гори"

ТОНІС
14.00 Спецпроект 
14.20 Спостереження за

тваринами  
15.00 Сильні світу сього    
15.15 Усе , що Ви повинні знати 
15.40 Підводна одіссея Кусто 
16.40 Таємниці руїн  
17.50 М/ф "Чарівний птах"  
18.05 М/ф "Квітонька �

семицвітонька" 
18.25 Найкрасивіші палаци світу 
19.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 М/ф "Коли запалюються

ялинки"   
20.50 Х/ф  "Подарунок долі" 
22.30 Хіт �парад диких тварин  
23.30 Як це робиться? 
23.50 Усе , що Ви повинні знати 
00.15 Телевікторина  
03.35 Найсмішніша реклама   
04.00 Зелена варта    
04.25 Спецпроект  
04.50 "Світські хроніки"  
05.05 Магія краси  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.00 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Критична крапка
07.20 Листа Дідові Морозу
08.00 Т/с "Закон і порядок"
09.00 Т/с "Безмовний свідок"
09.35 Критична крапка
10.15 Д/с "Терміновий виклик"
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь"
13.00 Блакитний вогник на

Шаболовке. Краще  
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.30 Спортивні події
17.35 Погода
17.40 Критична крапка
18.20 Д/с "Терміновий виклик"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Закон і порядок"
20.20 Т/с "Глухарь"
21.15 Старий Новий рік 
01.45 Святковий виграш
03.00 Події
03.25 Х/ф "Відступники"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Погода 
09.20 Прес�анонс
09.30 Д/с "Нові святилища" 
10.30 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.45 Служба розшуку дітей
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.20 Д/ф "С. Бандера. Ціна

свободи"
13.55 Служба розшуку дітей
14.25 Муз. ua

14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Погода 
15.25 Д/с "Обличчя Європи" 
16.00 Індиго
16.30 Т/с"Таємничий острів"
17.00 Д/с "Народжені вбивати"
17.50 Ситуація 
18.00 Новини
18.15 Сьогодні � День Василя.

Святкова концертна
програма

19.05 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (жінки) 

20.25 Точка зору
21.00 Новини  
21.35 Світ спорту
21.50 Погода 
22.00 Відкрита зона. Д/ф

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

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Життя триває...
03.10 Служба розшуку дітей
03.20 Т/ф�вистава "Задля

Натуся" 
05.20 Відкрита зона. Д/ф

"Самогонщики"
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 Т/с "Так ніхто не кохав"
06.55 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
07.40 Мультфільм "Макс і

компанія"
08.50 Т/с "Школа виживання �

4"
09.35 Т/с "Всі жінки � відьми"
10.20 Т/с "Руда"
11.25 "Королі  гри"
12.15 Т/с "Шалений  янгол"
13.10 Т/с "Палаючий лід"
13.55 Т/с "5 хвилин до метро"
14.45 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
15.30 Т/с "Школа виживання �

4"
16.15 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 "Смішніше за кроликів"
17.45 Т/с "Палаючий лід"
18.35 "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.10 Т/с "Шалений  янгол"
22.05 "Смішніше за кроликів"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Охоронець"
23.55 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
00.45 "Документ"
01.15 Т/с "Охоронець"
02.05 ТСН
02.30 "Документ"
03.00 Х/ф "Дивовижні історії �

2"
04.35 Т/с "Дні  нашого  життя �

2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Італія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.30 Т/с "Полювання на генія" 
10.10 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Гірчиця 
13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 Док. проект "Новорічні

історії зоряних
однокласників" 

15.00 Т/с "Чорний сніг" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
17.55 Новини
18.10 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.20 Т/с "Чорний сніг" 
22.20 Док. проект "Ромео й

Джульєтти наших днів" 
23.20 Док. проект "Планета

динозаврів"
00.20 Т/с "Хафф" 
01.20 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.20 Бокс. Нужненко �Гарсія  
02.30 Дока. проект "Планета

динозаврів"
03.20 "Знак якості" 
04.00 "Гід країнами світу" 
04.50 Т/с "Хафф" 
05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.55 Служба розшуку дітей
06.00 Факти
06.15 Погода

06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
06.55 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.40 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Фаворський"
09.50 Х/ф "Не наїжджай на

Діда Мороза"
11.25 Про�Ziкаве.ua
11.45 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.10 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.15 Т/с "Світанки тут тихі"
16.15 Про�Ziкаве.ua
16.45 Т/с "Таємниці слідства"
17.45 Т/с "Фаворський"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Світанки тут тихі"
22.05 Х/ф "Обмін тілами". s
22.45 Факти. Підсумок дня
00.55 Факти
01.30 Спорт
01.35 Погода
01.40 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.10 Погода
03.15 Т/с "Бостонське

правосуддя"
04.00 Т/с "Зникла"
04.45 Кримінальні історії
05.20 Т/с "Загін"

ТРК “КИЇВ”
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
14.50 Англійська за 4,5 місяці 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Король професії 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Міська варта 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Л.Дуров 
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"
01.05 Концерт  "Амала�2007"
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Ти � мені, я � тобі"  
06.25 Т/с "Моя американська

нянька"
06.50, 07.10, 07.25, 08.35

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 Х/ф "У шоу тільки дівчата" 
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"  
16.00 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"  
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
21.25 Т/с "Щасливі разом"
22.25 Х/ф "Навіть не думай"  
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Служба розшуку дітей
01.00 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
01.55 Зона ночі Культура
02.00 Слово і зілля
02.15 Медицина Київської Русі
02.30 Світ Юрія Дрогобица
02.45 Хто гоїв рани козакам?
02.55 Зона ночі Культура
03.00 Університети милосердя
03.15 Він врятував нас від чуми
03.30 Зона ночі Культура
03.35 Земці
03.45 Чи повернеться лікар?
04.00 Зона ночі
04.05 Невідома Україна
06.00 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Народжена

революцією" 
08.05 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.35 Т/с "Закон і порядок"
10.35 "Я, детектив"
11.05 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
12.55 Х/ф "Капітан Фракас" 
14.05 Х/ф "Народжена

революцією" 
15.55 Х/ф "Бунт"
17.45 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Правда життя".

Споживацькі трагедії
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Безсмертні воїни"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Зимовий жарт з..."  
08.00 "Вікна � Новини"  
12.45 "Слідство вели. мисливці за

діамантами" 
14.00 "Документальний детектив.

Нестерпні бажання" 
14.40 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.05 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"
18.00 "Вікна�Новини" 
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.05 "Зіркове життя. Зіркові

пари" 
20.00 "Слідство вели. Чорна

кішка"  
20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"  
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.25 "Документальний

детектив"  
01.50 "Формула успіху"

ТЕТ
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 М/с "Король гори" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30

7 VJ

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 Спецпроект  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Як це робиться?  
08.20 Найкрасивіші палаци світу 
09.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
10.00 Х/ф  "Подарунок долі" 
11.55 Служба розшуку дітей
12.00 "Світські хроніки"  
12.20 Школа ремонту 
13.15 Спецпроект  
13.45 Спостереження за

тваринами  
14.20 М/ф "Сіра шийка"   
14.40 М/ф "Квітонька �

семицвітонька" 
15.00 Усе , що Ви повинні знати 
15.30 Підводна одіссея Кусто 
16.30 Таємниці руїн  
17.40 М/ф "Гуси�Лебеді"   
17.55 М/ф "Казка про рибалку і

рибку"   
18.25 Найкрасивіші замки

Європи  
19.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 М/ф "Дідусь і онук"   
20.45 Х/ф  "Попелюшка"  
22.15 Хіт �парад диких тварин 
23.15 Як це робиться?  
23.40 Усе , що Ви повинні знати 
00.15 Телевікторина  
03.35 Найсмішніша реклама   
04.00 Спецпроект  
04.25 Зелена варта   
04.50 "Світські хроніки"  
05.10 Спецпроект 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Критична крапка
07.20 Листа Дідові Морозу
08.00 Т/с "Закон і порядок"
09.00 Т/с "Безмовний свідок" 
09.35 Критична крапка
10.15 Д/с "Терміновий виклик"
11.00 Святковий виграш
12.00 Старий Новий рік 
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.30 Спортивні події
17.35 Погода
17.40 Критична крапка
18.20 Д/с "Терміновий виклик"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Закон і порядок"
20.20 Т/с "Глухарь"
21.15 Х/ф "Потрійна подстава"
00.40 Критична крапка
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Федеральний суддя
05.00 Критична крапка

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Погода 
09.20 Прес�анонс
09.30 Д/ф "На п*єдесталі вітрів

Флоренції"
10.30 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.45 Служба розшуку дітей
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Крок до зірок
12.45 Фольк�music
13.40 Кіно.ua
14.25 Хай щастить 
14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Погода 
15.25 Д/с "Обличчя Європи"
16.00 Індиго
16.30 Святкування ювілею НАН

України
17.00 Д/с "Народжені вбивати" 
17.50 Ситуація 
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Д/с "Гіганти"
18.55 Біатлон. Кубок світу.

Естафета (чоловіки) 
20.25 Точка зору
21.00 Новини  
21.35 Світ спорту
21.45 Погода 
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 
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Життя триває...
02.20 Х/т�фільм "Наталка

Полтавка"
03.55 Д/ф "Шляхетна іскра

вічного вогню. Неоніла
Крюкова"

04.45 Д/ф "Люди та ляльки"
05.20 Далі буде... 
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
07.50 "Єралаш"
08.40 Т/с "Школа виживання � 4"
09.25 Т/с "Всі жінки � відьми"
10.10 Т/с "Руда"

11.15 "Королі  гри"
12.10 Т/с "Шалений  янгол"
13.05 Т/с "Палаючий лід"
13.55 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
15.25 Т/с "Школа виживання � 4"
16.10 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 "Смішніше за кроликів"
17.45 Т/с "Палаючий лід"
18.35 "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.10 Т/с "Шалений  янгол"
22.05 "Смішніше за кроликів"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Т/с "Охоронець"
23.55 Т/с "Два з половиною

чоловіки � 4"
00.45 "Документ"
01.20 Т/с "Охоронець"
02.05 ТСН
02.35 "Документ"
03.05 "дивовижні історії � 3"
04.40 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Лондон 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.30 Т/с "Полювання на генія" 
10.10 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Захисний

крем для обличчя 
13.00 Т/с "Любов як любов"
14.00 Док. проект "Ромео й

Джульєтти наших днів" 
15.00 Т/с "Чорний сніг" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
17.55 Новини
18.10 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.20 Т/с "Чорний сніг" 
22.20 Док. проект "Троянди для

синьйори Раїси" 
23.10 Док. проект "Планета

динозаврів"
00.10 Т/с "Хафф" 
01.15 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.20 Бокс. Байсангуров �

Джуман 
01.50 Док. проект "Планета

динозаврів"
02.40 "Знак якості" 
03.20 "Квадратний метр" 
03.50 "Гід країнами світу" 
04.40 Т/с "Хафф" 
05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.05 Факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.40 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.05 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Фаворський"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.25 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 "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.15 Т/с "Світанки тут тихі"
16.10 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Фаворський"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Світанки тут тихі"
22.00 Х/ф "Спартан"
22.45 Факти. Підсумок дня
00.45 Факти
01.15 Спорт
01.20 Погода
01.25 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.55 Погода
03.00 Т/с "Бостонське

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

СЕРЕДА
14 січня

ЧЕТВЕР
15 січня
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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 Велика мандрівка 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Л.Дуров
11.00 Мульти�буки 
11.30 Музична програма 
12.10 Концерт О.Сєрова "Моя

богиня" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Король професії 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Міська варта 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Л.Дуров 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35"Ріпка�ТВ"
01.05 Концерт О.Сєрова "Моя

богиня" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Ти � мені, я � тобі"  
06.25 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.50, 07.10, 07.25, 08.35

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"
09.00 М/с "Веселі мелодії"
09.10 Х/ф "Навіть не думай"  
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.05 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія"  
13.55 Т/с "Однокласниці"   
14.55 Teen Time
15.00 Батьківський контроль  
15.30 Т/с "Сабрина � юна

відьма"  
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі"  
16.55 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" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."  
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.20 Х/ф "Американський

пиріг". s 
00.35 Репортер
00.50 Спортрепортер
00.55 Погода
01.00 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."  
02.00 Зона ночі Культура
02.05 Благодійна медицина
02.15 Памятай про життя
02.30 Середньовіччя починається

о 18.00
02.45 Зона ночі Культура
02.50 Видряпатися на попа
03.00 Український Соломон, або

Українська правда і закон
03.15 Зона ночі Культура
03.20 Утрачені права
03.35 Магдебурзькі хроніки
03.50 Перші кроки

криміналістики
04.05 Зона ночі
04.10 Невідома Україна
06.00 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Народжена

революцією" 
07.55 М/ф "Івон із Юкона"
08.20 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
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 "Секрет фараона
14.40 Х/ф "Народжена

революцією" 
15.55 Х/ф "Безсмертні воїни"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Легенди бандитської

Одеси". Панель республіки
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Чужий"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок" 
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Свідок"
02.55 "Особистий погляд" 
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Зимовий жарт з..."  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 Х/ф "Дванадцять стільців" 
11.45 "Зіркове життя. Зіркові

пари" 
12.30 "Нез'ясовно, але факт"  
13.25 "Слідство вели. Чорна

кішка"  
14.20 "Документальний

детектив. Мокрий крадій,
або Я�Вася"  

14.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.20 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.05 "Моя правда. Олексій

Панін"  
20.00 "Слідство вели. Шалений

куш"  
20.50 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.20 "Документальний

детектив"  
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 "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "А як же Мімі?"
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"�
"Будівельник"

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

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

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 Спецпроект  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Як це робиться? 
08.20 Найкрасивіші замки

Європи  
09.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
10.00 Таємниці руїн  
11.00 М/ф "Сіра шийка"    
11.30 Сильні світу сього   
11.55 Служба розшуку дітей
12.00 "Світські хроніки"  
12.20 Школа ремонту  
13.15 Спецпроект  
13.45 Спостереження за

тваринами  
14.20 М/ф "Дідусь і онук"   
14.40 М/ф "Снігуронька"   
15.46 Усе , що Ви повинні знати 
16.15 Підводна одіссея Кусто 
17.15 Таємниці руїн  
18.25 Найкрасивіші замки

Європи  

19.00 Т/с "Усі люблять
Раймонда"   

20.00 "Світські хроніки"  
20.30 М/ф "Тайгова казка"  
20.40 Х/ф "Цирк" 
22.15 Хіт �парад диких тварин 
23.15 Як це робиться?  
23.40 Усе , що Ви повинні знати 
00.15 Телевікторина  
03.35 Найсмішніша реклама   
04.00 Магія краси  
04.25 Зелена варта   
04.50 "Світські хроніки" 
05.10 Спецпроект  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.30 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Критична крапка
07.20 Листа Дідові Морозу
08.00 Т/с "Закон і порядок"
09.00 Т/с "Безмовний свідок"
09.35 Критична крапка
10.15 Д/с "Терміновий виклик"
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Пригоди

Електроніка" 
15.30 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.30 Спортивні події
17.35 Погода
17.40 Критична крапка
18.20 Зірки гумору
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Закон і порядок" 
20.20 Т/с "Глухарь"
21.15 Шоу Вєрки Сердючки
22.30 Рикошет 
23.00 Х/ф "Підривник" 
00.40 Критична крапка
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Федеральний суддя
05.00 Критична крапка

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Погода 
09.20 Прес�анонс
09.30 Д/ф "Маестро, віват!

Олександр Злотник"
10.30 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.45 Служба розшуку дітей
11.50 Ситуація 
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.20 "Знайдемо вихід" з 

Н. Розинською
13.10 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк
13.40 Далі буде... 
14.25 Темний силует 
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація 
15.00 Новини
15.15 Погода 
15.25 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жінки)
17.00 Д/ф "Венеція пресвітла"
18.00 Новини
18.15 Погода 
18.25 Д/с "Гіганти" 
19.00 Точка зору
19.35 Світ спорту
19.45 Погода 
20.00 Фольк�music
21.00 Новини  
21.35 Світ спорту
21.45 Погода 
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Життя триває...
02.20 Д/ф "На п'єдесталі вітрів

Флоренції"
03.15 Служба розшуку дітей
03.25 Д/ф "Маестро, віват!

Олександр Злотник" 
04.25 Д/ф "Венеція пресвітла"
05.20 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.05 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
07.50 "Єралаш"
08.40 Т/с "Школа виживання � 4"
09.25 Т/с "Всі жінки � відьми"
10.10 Т/с "Руда"
11.15 "Королі  гри"
12.10 Т/с "Шалений  янгол"

13.05 Т/с "Палаючий лід"
13.55 Т/с "5 хвилин до метро"
14.40 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"
15.25 Т/с "Школа виживання � 4"
16.10 Т/с "Всі жінки � відьми"
17.00 ТСН
17.20 "Смішніше за кроликів"
17.45 "Без табу"
18.35 "Королі  гри"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Руда"
21.10 Т/с "Шалений  янгол"
22.05 "Наша russia"
22.25 Т/с "Охоронець"
23.20 Х/ф "Апасіоната"
00.55 Т/с "Охоронець"
01.45 Х/ф "Дивовижні історії � 4"
03.20 Х/ф "Апасіоната"
04.50 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу". Пекін 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.30 Т/с "Полювання на генія" 
10.10 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Насіння

соняшника 
13.00 Т/с "Любов як любов"
14.10 Док. проект "Троянди для

синьйори Раїси" 
15.00 Т/с "Чорний сніг" 
16.00 Т/с "Боєць" 
17.00 "Судові справи" 
17.55 Новини
18.10 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Гумористичний концерт

"Ізмайлівський парк"
23.50 Т/с "Хафф"
00.50 Бокс. Кличко�Ібрагімов 
02.00 "Ключовий момент" 
02.40 "Знак якості"  
03.20 "Гід країнами світу". Пекін 
04.10 Т/с "Хафф"
05.10 Мультсеріал "Джуманджи" 
05.30 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Факти
06.20 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Фаворський"
10.05 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
13.05 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.05 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.05 Т/с "Світанки тут тихі"
16.05 Про�Ziкаве.ua
16.35 Х/ф "Спартан"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
20.55 Максимум в Україні
21.30 Спецрозслідування
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 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.55 Погода
03.00 Х/ф "Психо�3". s
04.50 Х/ф "Випробування Акіли"

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 Міська варта 
07.50 Сім'я від А до Я 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Л.Дуров 

11.00 "Життя на всі 100%" 
11.30 Музична програма 
12.10 Тиждень моди з

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

квадрат"
14.00 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради 

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

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

квадрат" 
01.35 Нарада в КМДА 
02.20 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради 

03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Вдала кар'єра 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Музична програма

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Т/с "Ти � мені, я � тобі"  
06.20 Служба розшуку дітей
06.25 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.50, 07.10, 07.25, 08.35

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 М/с "Веселі мелодії"
09.10 Х/ф "Ласий шматочок" 
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" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
21.20 Т/с "Щасливі разом"  
22.25 Камеді клаб Україна  
00.25 Репортер
00.40 Спортрепортер
00.45 Погода
00.45 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
02.00 Зона ночі Культура
02.05 Біля витоків наукового кіно
02.30 Гіркі барви зони
02.40 Гніздо
02.55 Зона ночі Культура
02.55 Дійові особи
03.15 Кузня неімущих
03.40 Замок в Олесько
03.50 Зона ночі Культура
03.55 Казимир Великий, або

Малевич селянський
04.25 Зона ночі
04.25 Невідома Україна
06.20 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Народжена

революцією" 
07.55 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.20 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Я, детектив"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.10 Х/ф "Хлопці Аль Капоне"
15.10 Х/ф "Вулканічний удар"
17.05 Т/с "Марш Турецького � 3"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Відчиніть, поліція!"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"

00.00 "Свідок" 
00.30 Х/ф "Агресивні дамочки"
02.05 "Свідок"
02.30 "Особистий погляд" 
05.10 "Свідок"
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Зимовий жарт з..."  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 Х/ф "Золоте теля" 
12.00 "Моя правда. Олексій

Панін"  
12.55 "Нез'ясовно, але факт"  
13.50 "Слідство вели. Шалений

куш"  
14.40 "Документальний детектив.

Полювання на красу"  
15.20 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.50 Т/с "Комісар Рекс" 
17.30 "ВусоЛапоХвіст"  
18.00 "Вікна�новини"
18.10 Х/ф "Суєта суєт" 
20.00 Концерт М. Задорнова

"Записки усталого
романтика"

22.00 "Вікна�Новини"
22.25 Х/ф "Левова частка". s
01.00 "Вікна � Спорт"
01.15 "Документальний

детектив"  
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 "Чарівна країна

коней" 
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 М/с "Король гори" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30

7 VJ

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 Спецпроект  
07.00 Хіт �парад диких тварин 
08.00 Як це робиться? 
08.20 Найкрасивіші замки

Європи  
09.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
10.00 Таємниці руїн  
11.05 М/ф "Гуси�Лебеді"  
11.30 Сильні світу сього  
12.00 "Світські хроніки"  
12.20 Школа ремонту 
13.15 Спецпроект  
13.45 Спостереження за

тваринами  
14.20 М/ф "Івашка і Баба Яга"    
14.35 М/ф "Тайгова казка"  
14.45 М/ф  "Зникла грамота"   
15.30 Усе , що Ви повинні знати 
16.00 Підводна одіссея Кусто 
17.00 Таємниці руїн  
18.05 М/ф "Політ на Місяць"   
18.35 Найкрасивіші замки

Європи  
19.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
20.00 "Світські хроніки"  
20.30 М/ф "Павиний хвіст"   
20.40 Х/ф "Валентин" 
22.17 Хіт �парад диких тварин 
23.15 Як це робиться?   
23.40 Усе , що Ви повинні знати  
00.15 Телевікторина  
03.35 Найсмішніша реклама    
04.00 Магія краси  
04.25 Зелена варта   
04.50 "Світські хроніки"  
05.05 Спецпроект 
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.30 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Критична крапка

П’ЯТНИЦЯ
16 січня
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07.20 Листа Дідові Морозу
08.00 Т/с "Закон і порядок"
09.00 Т/с "Безмовний свідок"
09.35 Критична крапка
10.15 Зірки гумору
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Пригоди

Електроніка"
15.30 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.30 Спортивні події
17.35 Погода
17.40 Критична крапка
18.10 Зірки гумору
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Закон і порядок"
20.20 Т/с "Глухарь" 
21.25 Шустер Live
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Рикошет
04.40 Х/ф "Пригоди

Електроніка" 
05.30 Мультфільм

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 Музично�розважальна

програма "Фа�фа, ля�ля"
11.10 Щедрий вечір
11.45 Король професії  
12.00 Унікальна Україна
12.30 Наша пісня
13.15 Погода 
13.25 Парламент
14.20 Пісенний фестиваль

"Родина"
17.30 Погода 
17.40 Книга.ua
18.25 Кіно.ua
18.55 Погода 
19.05 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чоловіки)
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
01.55 Концертна програма

"Золоті пісні України" 
04.55 Д/ф "Туніс. Жіноча

історія"
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 Мультфільм "Літаючий

будинок"
06.55 Х/ф "Дiти капiтана

Гранта"
08.20 "Світське життя"
09.05 "Хто там?"
09.55 "Єралаш"
10.05 Мультфільм "Улюблений

прибулець"
10.55 Мультфільм "Мисливці на

драконів"
12.10 Х/ф "Кудлатий тато"
13.50 Х/ф "Над законом"
15.30 Х/ф "Ліворуч від ліфта"
16.55 "Криве дзеркало"
19.05 Т/с "Моя  прекрасна

нянька"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Доля

непередбачувана"
21.45 Х/ф "Другий шанс"
22.40 "Наша russia"
23.05 Х/ф "Адвокат диявола"
01.25 Х/ф "Над законом"
03.00 Х/ф "Дивовижні історії � 6"
04.35 Х/ф "Дiти капiтана

Гранта"

ІНТЕР
05.40 Док. проект "Вовки" 
06.30 Х/ф "Деріл" 
08.10 Гумористичний концерт

"Ізмайлівський парк" 
10.10 "Доки всі вдома" 
10.40 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
11.20 "Квадратний метр" 
12.00 Х/ф "Лісовик" 
14.10 Х/ф "Лісовик�2" 
16.20 "Найрозумніший"
17.50 "Позаочі" 
18.40 Концерт Т. Повалій 
20.00 "Подробиці" 
20.20 Концерт Т. Повалій 

21.40 Х/ф "Козаки�Розбійники" 
23.40 Х/ф "Випадковий чоловік" 
01.20 Бокс. Феченко�Семо 
02.20 Док. проект "Вовки" 
03.20 "Випадковий чоловік" 
04.50 Мультсеріал "Джуманджи" 
05.15 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.35 Факти
06.50 Погода
06.55 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
07.30 Погода
07.35 Т/с "Ніж у хмарах"
09.40 Кіно у деталях
10.05 Т/с "Леся+Рома"
11.10 Анекдоти по�українськи
11.30 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14.20 Х/ф "Найкращий

стрілець"
16.45 Х/ф "Ангел помсти"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Троя"
22.20 Х/ф "Птахи війни"
00.15 Х/ф "Викрадачі тіл". s
02.10 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.40 Х/ф "Клопіт з Гарі". s
05.15 Х/ф "Плем'я

Кріпендорфа". s

ТРК “КИЇВ”
06.20 Резус�конфлікт 
07.00 Новини 
07.20 Російське диво 
08.05 Досягти мети 
08.35 Про сім'ю 
09.00 Наркоманія виліковна 
09.20 Велика мандрівка 
09.50 Робітниче завтра 
10.15 Дім живих історій 
10.50 ТОП�10 
11.00 Музична програма 
11.30 Мульти�буки 
12.00 Сім'я від А до Я 
12.25  "Студента потрібно

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

служба 
15.35 К�рт Хор Турецького

"Музика всіх часів та
народів" 

17.40 "Час мера" 
18.30 Х/ф "Підкидьок" 
19.50 Шанс  
21.00 Новини�тижневик 
21.30 Х/ф "Ключ від спальні"  
00.05 Шанс�Models 
01.05 Полігон 
01.35 "Зіркою серіалу буду я" 
02.25 Х/ф "Підкидьок" 
03.35 Мультфільми 
03.55 Молодіжна телевізійна

служба 
04.25 Vip�стажер 
04.45 Х/ф "Ключ від спальні"

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф "Справжній канкун"  
07.45 Х/ф "Ласий шматочок"  
09.40 Корисна площа 
10.35 Зоряні драми 
11.35 М/Ф "Астерикс у Британії"  
13.00 Х/ф "Жив собі цуцик"  
14.50 Х/ф "Перлина Нілу" 
16.55 Х/ф "Пригоди Джека

Хантера�3" 
18.55 Х/ф "К�9"
20.55 Х/ф "Поліцейська

академія�3". s 
22.45 Х/ф "Винищувач". s  
00.35 Спортрепортер
00.40 Х/ф "Загадкові

особистості". s 
02.45 Зона ночі Культура
02.50 Кіноальманах "Культурна

спадщина"
03.15 Зона ночі Культура
03.20 Моя адреса � Соловки.

Пастка
03.35 Моя адреса � Соловки.

Тягар мовчання
03.55 У кожній професії є музика
04.10 Зона ночі
04.15 Невідома Україна
06.10 Зона ночі

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

Ренером"
07.00 Т/с "Марш Турецького � 3"
08.45 М/ф "Івон із Юкона"
09.35 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.35 М/ф "Історії Тома і

Джеррі"
11.25 Х/ф "Король скейтборду"
13.10 Х/ф "Ліфт іде за

розкладом"
14.30 "Правда життя".

Споживацькі трагедії

15.00 Х/ф "Відчиніть, поліція!"
17.00 Т/с "Каменська � 3"
19.00 Х/ф "Потяг смерті"
21.00 Х/ф "Мертвий після

прибуття"
22.50 Х/ф "Самотні серця"
00.45 Х/ф "Остаточне табу"
02.30 "Особистий погляд" 
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
05.25 "Сучасна медицина. Дива

та сенсації"  
06.15 "Наші улюблені

мультфільми"
07.30 "Еники�беники"  
08.00 "Навколо світу"
09.00 "Їмо вдома"  
10.00 "ВусоЛапоХвіст"  
10.35 "Наші улюблені

мультфільми"
14.00 Концерт М. Задорнова

"Записки усталого
романтика"

16.00 Х/ф "Оксамитові ручки" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання" 
19.00 Х/ф "Суєта суєт" 
20.45 "Зіркове життя. Зіркові

пари"  
21.40 "Моя правда. Олексій

Панін"  
22.35 "Нез'ясовно, але факт"    
23.30 "Фантастичні історії.

Людина літаюча"
00.25 Х/ф "Москва". s
02.55 "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
09.30 "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"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

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

05.30 7 VJ

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.25 Як це робиться?  
06.55 Сильні світу сього  
07.15 Таємниці руїн  
08.30 Зелена варта   
09.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
10.00 Школа ремонту 
11.00 За сім морів   
11.30 Фотолайф  
12.00 Хроніки крокодилів   
12.25 Х/ф "Валентин"   
13.55 Х/ф "Капітан"  
15.50 Крокодил. У його шкурі   
16.50 Таємниці руїн  
19.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
20.00 Х/ф "Че Гевара.

Щоденник мотоцикліста" 
22.15 Пробудження Апполона  
23.50 Сильні світу сього 
00.15 Телевікторина  
03.35 Зелена варта  
04.00 Найсмішніша реклама   
04.25 Магія краси  
04.55 "Світські хроніки"  
05.20 Сильні світу сього  
05.30 Найсмішніша реклама

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

примарами"
11.30 Т/с "Глухарь"
12.45 Х/ф "Красуні з молочної

ферми"
15.00 Щиросерде зізнання
16.00 Суботній вечір. Концерт
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Т/с "Копальня � 2. Золота

лихоманка" 
21.15 Х/ф "Діамантовий

поліцейський" 

23.00 Х/ф "Камуфляж"
00.40 Критична крапка
01.30 Святковий виграш
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Х/ф "Пригоди

Електроніка"

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

представляє. "Лінія долі"
12.30 Здоров'я 
13.25 Аудієнція. Тото Кутуньо
13.50 Погода 
14.00 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською
14.45 Між нами... 
15.20 Благовісник
15.50 Погода 
15.55 Біатлон. Кубок світу.

Гонка переслідування
(чоловіки) 

17.05 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(жінки) 

18.05 Богатирські ігри
19.00 КВК�2008
21.00 "Культурний фронт" 
21.30 Д/ф "Апельсинова

долька" 
22.30 М/ф "Падав торішній

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

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Т/ф�вистава "Камінний

господар"
03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Концертна програма

"Золоті пісні України" 
04.20 Хто в домі хазяїн?
04.50 Благовісник
05.20 Аудієнція. Тото Кутуньо
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.00 Мультфільм "Мисливці на

драконів"
08.15 Мультфільм "Улюблений

прибулець"
09.05 "Лото�забава"
09.55 "Єралаш"
10.20 М/с "Мої друзі Тигрик та

Вінні"
11.10 "Караоке  на  Майдані"
11.55 Х/ф "Ліворуч від ліфта"
13.20 "Криве дзеркало "
15.30 "Катастрофи"
16.00 Т/с "Не краса по

американськи � 2"
16.50 Х/ф "Доля

непередбачувана"
18.35 Т/с "Моя  прекрасна

нянька"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Тринадцятий воїн"
22.00 "Світське  життя"
22.45 Х/ф "Водне життя"
00.55 Х/ф "Дивовижні історії � 6"
02.30 Х/ф "Таємничий острів" 
04.00 Х/ф "Цирк"
05.30 "Катастрофи"

ІНТЕР
05.00 Х/ф "Скажи, що любиш" 
08.00 "Найрозумніший" 
09.30 "Городок" 
10.00 "Україно, вставай!" 
10.30 Х/ф "Любов на асфальті" 
12.30 Х/ф "Сім днів до весілля" 
14.20 Х/ф "Ненормальна" 
16.10 Творчий вечір 

Л. Дербеньова 
18.10 Х/ф "Почати з початку.

Марта" 
20.00 "Подробиці тижня"
20.50 Х/ф "Почати з початку.

Марта" 
22.40 Х/ф "Ніч світла" 
00.30 "Подробиці тижня" 
01.10 Х/ф " Козаки�

Розбійники" 
03.00 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
03.30  "Квадратний метр" 
04.10 Мультсеріал

"Джуманджи" 
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.45 Факти
07.00 Погода

07.10 Т/с "Альф"
07.35 Погода
07.40 Х/ф "Найкращий

стрілець"
09.55 Квартирне питання
10.55 Чудо�люди
11.25 Спецрозслідування
12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.10 Т/с "Загублені"
15.05 Х/ф "Легенда"
16.50 Х/ф "Птахи війни"
18.45 Факти тижня
19.25 Спорт
19.30 Х/ф "Особливо

небезпечний"
21.30 Х/ф "Хижак". s
23.55 Х/ф "Династія драконів"
01.45 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.25 Х/ф "Топаз". s

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

Боже" 
12.20 Золотий гусак 
12.55 "Бульвару 10 років" 
14.05 Вдала кар'єра 
14.40 Шанс�Models 
15.40 "TVstart"
16.10 "Бульвару 10 років" 
19.30 Х/ф "Ахіллесова п'ята"
20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
21.00 "По суті" 
21.30 Х/ф "Ахіллесова п'ята"
23.30 Новини�спорт�тижневик 
23.50 Золотий гусак 
00.20 Англійська за 4,5 місяці 
00.40 "Бульвару 10 років" 
01.40 Резус�конфлікт 
02.10 Х/ф "Ахіллесова п'ята" 
03.05 "По суті" 
03.35 Х/ф "Ахіллесова п'ята" 
05.20 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф "Біттлджюс"  
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Кліпси
09.05 Руйнівники міфів�3 
10.15 Т/с "Татусеві доньки"
10.45 Х/ф "Перлина Нілу"  
12.50 Шоуманія  
13.30 Ексклюзив 
14.10 Аналіз крові 
14.50 Зоряні драми  
15.50 Info�шок 
16.40 Х/ф "К�9"  
18.35 Х/ф "К�911. Собача робота"   
20.45 Х/ф "Поліцейська академія�4". s 
22.35 Шоу "Файна Юкрайна"  
23.00 Камеді клаб
00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф "Два брати". s 
02.10 Зона ночі Культура
02.15 Наукове кіно України 30�40

років
02.40 Олександр Довженко.

Роздуми після життя
03.00 Зона ночі Культура
03.05 Репресована культура 
03.45 Зона ночі Культура
03.50 Скарби музеїв Києва
04.00 Сходи до неба
04.20 Зона ночі
04.25 Невідома Україна
06.15 Зона ночі

НТН
06.00 "Особистий погляд"
07.00 "Повнота радості життя"
07.30 Т/с "Каменська � 3"
09.20 М/ф "Івон із Юкона"
10.15 М/ф "Оггі та кукарачі"
11.45 М/ф "Історії Тома і

Джеррі"
12.35 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
15.00 "Речовий доказ". Кривава

земля
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Бандит, що вигадав
ГУЛАГ

16.00 Т/с "Тіні минулого"
18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Супермен"
21.20 Х/ф "Кривавий політ"
23.20 Х/ф "Снігова королева"
02.45 "Особистий погляд" 
05.35 "Легенди бандитської

Одеси"

СТБ
06.20 "Сучасна медицина. Дива

та сенсації"  
07.10 "Зимовий жарт з..."  
08.00 "Навколо світу"
09.00 "Їмо вдома"  
10.40 "Дива в утробі"  
12.45 "За Вікнами" 

13.40 "В пошуках істини. Серж
Лифар. трагедія блудного
сина"  

14.30 "Слідство вели. Мисливці
за діамантами. Кінець гри"  

15.25 "Документальний
детектив. Театр
невловимих"

16.00 "Правила життя.
Упаковка. Прихована
загроза"  

17.00 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Заходь � не бійся,

виходь � не плач" 
21.50 Х/ф "Снігова королева" 
00.05 "Неймовірні історії

кохання" 
01.05 Х/ф "Справа "строкатих"

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. "Говерла"�
"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 М/с "Берсерк"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

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

05.30 7 VJ

ТОНІС
06.00 Як це робиться?  
06.30 Хроники крокодила  
06.50 Спецпроект  
07.20 Таємниці руїн  
08.30 За сім морів   
09.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
10.00 Школа ремонту   
10.45 Х/ф "Капітан"  
12.40 Х/ф "Че Гевара.

Щоденник мотоцикліста" 
14.55 Крокодил. У його шкурі 
16.00 Родини звірів  
16.30 Трансмісія 
17.00 М/ф "Валидуб"  
17.20 Х/ф "Свинарка й пастух" 
19.00 Т/с "Усі люблять

Раймонда" 
20.00 Х/ф "Мадам Боварі"   
23.00 Сильні світу сього   
23.15 Витривале місто  
00.15 Телевікторина  
03.35 Спецпроект  
04.05 Найсмішніша реклама   
04.30 Магія краси  
04.50 Сильні світу сього  
05.10 Найсмішніша реклама   
05.30 Зелена варта

ТРК “УКРАЇНА”
05.10 Мультфільми
06.30 Події
07.00 Спортивні події
07.05 Погода
07.20 Х/ф "Діамантовий

поліцейський"
09.00 Події
09.50 Листа Дідові Морозу
10.30 М/с "Мисливці за

примарами"
11.00 Суботній вечір. Концерт
13.45 Т/с "Копальня � 2. Золота

лихоманка"
15.30 Т/с "Жнець"
16.45 Щиросерде зізнання
17.20 Х/ф "Коли не вистачає

кохання"
19.00 Події тижня
19.30 Т/с "Копальня � 2. Золота

лихоманка"
21.15 Х/ф "Чаклунство"
23.00 Х/ф "Братерство тигра і

дракона" 
00.40 Критична крапка
01.30 Святковий виграш
03.30 Події тижня
04.05 Х/ф "Пригоди

Електроніка"
05.10 Мультфільми

СУБОТА
17 січня

НЕДІЛЯ
18 січня
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С
аме головне та най�
дорожче для людини
� це здоров'я. " Здо�

ров'я � всьому голова" гово�
рить народна мудрість, а здо�
ров'я дітей � це "голова" здо�
ров'я майбутнього покоління
нашого суспільства. Тому у
дітей з ранніх років  необхідно
виховувати відповідальне ста�
влення до свого здоров'я.
Міцне здоров'я, гарний
настрій, високий рівень пра�
цездатності не можна відокре�
мити від суворого дотримання
установленого режиму дня.

Режим дня � це організова�
ний  у відповідності з віковими
особливостями дитини розпо�
діл діяльності протягом доби.
Для того, щоб режим дня від�
повідав своєму гігієнічному
призначенню, збереженню та
укріпленню здоров'я, він
повинен бути правильно скла�
дений та виконуватись кожно�
го дня безперервно.

Режим дня вважається
складеним вірно, якщо дитина
без поспіху встигає зробити за
добу все, що заплановано. При
цьому види діяльності повинні
змінювати одна одну. 

Дуже важливо, щоб еле�
менти режиму проходили в
звичному для дитини оточенні,
в одні і ті ж години, в одній
послідовності. Це зумовлює
появу стійких навичок.

Мета та завдання батьків
полягає в тому, щоб необхід�
них корисних  навичок  було
найбільше.

Для того, щоб виховати
дитину здоровою, потрібна
сумісна праця,  перш за все,
батьків, лікарів, педагогів зі
створення сприятливих умов
для праці та відпочинку.

Треба запам'ятати, що
якщо дитину постійно заста�
вляти працювати тільки розу�
мово, зовсім без відпочинку
або з обмеженням фізичного
навантаження, дитина швид�
ко втомиться, надалі ця втома
буде накопичуватись, що
призводить до розумового
перевтомлення. Діти стають
в'ялими, дратівливими, з'яв�
ляється головний
біль та сонли�
вість, погір�
ш у є т ь с я
пам'ять та
увага, неспро�
м о ж н і с т ь
осмислити та
з а с в о ї т и
н о в у
інформа�
цію. 

Якщо дитину не залучати
до виконання посильних
домашніх справ, які вимага�
ють фізичного навантаження,
при яких поліпшується стан
всіх органів та систем, укрі�
плюється кісткова тканина,
збільшується м'язова маса,
покращується обмін речовин �
втома буде накопичуватись. 

Постійний пасивний відпо�
чинок теж може призвести до
перевтоми. Найкраще впли�
вають на стан здоров'я, фізич�
ний розвиток  та працездат�
ність дитини  ті види праці, які
виконуються на свіжому пові�
трі, у гарному настрої. А що
стосується роботи в школі �
втому зменшує проведення на
уроках фізкультурних хвили�
нок. Шкільні заняття, які
поєднують у собі психічне,
статичне, динамічне наванта�
ження на окремі органи і
системи і на весь організм в
цілому, потребують проведен�
ня на уроках фізкультурних
хвилинок для покращення
мозкового кровообігу, зняття
втоми  плечового поясу та рук,
зняття стомлення з тулубу,
гімнастика для очей.

Вимоги до організації
режиму праці учнів за персо�
нальним комп'ютером. Раціо�
нальний режим занять за
комп'ютером передбачає
дотримання регламентованої
тривалості безперервної робо�
ти та регламентованих перерв
і їх активне проведення
(найкраще на відкритому
повітрі з включенням рухових
і фізкультурно�спортивних
ігор). Вдома дитина може
сісти за комп'ютер не раніше
ніж через годину після закін�
чення учбових занять в школі.
Цей час відводиться для обіду
та відпочинку. Тривалість про�
ведення часу за комп'ютером
не повинна перевищувати  2�х
разів на тиждень, для дітей 7�
10 років не більше 45 хвилин
роботи, з обов'язковими
перервами через кожні 15
хвилин  протягом 10�15 хви�
лин. Перерви треба проводити
на відкритому повітрі; для
дітей 11�16 років не більше 60

х в и л и н
роботи,

з обов'язковими перервами
через кожні 20 хвилин  протя�
гом 10�15 хвилин, з обов'язко�
вим провітрюванням кімнати. 

Після активного трудового
дня дітям потрібен повноцін�
ний сон.

З метою оздоровлення та
для лікування хронічних зах�
ворювань, особливо у дітей,
ліпше вживати натуральні
вітаміни, які містяться в про�
дуктах харчування. Якомога
менше вживати продуктів
харчування та напоїв, які
містять барвники, стабілізато�
ри, консерванти, ароматиза�
тори тощо. У дитячому харчу�
ванні овочі та фрукти мають
бути як у сирому, так і у варе�
ному, тушкованому, печеному
вигляді. Щоб досягти макси�
мального засвоєння вітамінів,
слід споживати м'які овочі і
фрукти у сирому вигляді,
тверді ж ліпше давати дитині
термічно обробленими. 

Річ у тім, що вітаміни та
мікроелементи "захищені"
серйозними бар'єрами у вигля�
ді целюлози та клітковини.
Щоб дістатися до них, потріб�
но продукти подрібнити до
консистенції рідкої кашки.
Зазвичай діти (та й дорослі)
не люблять довго жувати. А
шлунку та тонкому кишечни�
ку, де засвоюється основна
маса корисних речовин, теж
важко переробляти грубу їжу.
Тому, якщо говорити про віта�
мінне насичення, то перше
місце посідає свіжовичавле�
ний сік, в деяких випадках
обов'язково розбавлений
водою. Салати ж із сирих
твердих овочів та фруктів
(морква, яблуко, буряк тощо)
мають бути подрібнені на най�
дрібнішій (яблучній) тертці.
Борщ, вінегрет, гарбузова
каша, печені яблука і гарбуз,
тушкована капуста з точки
зору насичення вітамінами та
їх максимального засвоєння � є
незамінними стравами у дитя�
чому харчуванні. Часто батьки
побоюються, що у разі терміч�
ної обробки продуктів відбу�
вається процес руйнування
вітамінів. Частково це справді

трапляється. Скажімо,
за півгодини приготу�

вання їжі на вогні
вміст вітаміну С у
страві зменшуєть�

ся на 20%. Зате
решта 80% на�
дійдуть в орга�
нізм у легкоза�
с в о ю в а н і й
формі. У разі ж
поганого пере�
т р а в л е н н я

твердої їжі
вітаміни
можу ть
п р о й т и
транзи�

том, не принісши жодної
користі.

Щоб не довелося в екстрен�
ному порядку вдаватися до
хімічних засобів, батьки
повинні стежити, щоб дитина
постійно вживала вітаміни у
природному вигляді. Для пов�
ноцінного розвитку організму,
який росте, потрібні вітаміни й
мікроелементи. Але деякі з них
є особливо важливими для
дитячого організму. На них
потрібно звернути особливу
увагу. Зважаючи на те, що
дитина народжується практич�
но стерильною, її організм до
5�7 років перебуває у стані
постійного імунного конфлік�
ту. Адже до нього мають
потрапити всі бактерії з навко�
лишнього середовища, на які
імунна система повинна виро�
бити антитіла. Щоб допомогти
дитячому організму, потрібний
вітамін А. Він стимулює виро�
блення імуноглобуліну А, який
зв'язує патогенні бактерії і
віруси на слизових оболонках,
запобігаючи проникненню їх
усередину. Звичайно, вони все
одно потрапляють до організ�
му, але в значно меншій кіль�
кості, а отже, йому значно
легше боротися з ними. Ще
одна функція вітаміну А полягає
в протиглистяній дії. Це дуже
важливо. Адже близько 80%
дітей сьогодні уражені гельмін�
тами, які спричинюють серйоз�
ні порушення в організмі.

Тому в дитячому харчуван�
ні мають бути страви та напої з
моркви, обліпихи, шипшини,
помідорів, гарбуза, буряка
тощо.

Для протистояння вірусам
та інфекціям організму, що
росте, дуже потрібні вітаміни
С і Р. Річ у тім, що хворобо�
творні бактерії виробляють
токсини, які отруюють орга�
нізм, спричинюючи судинні
реакції та запалення тканин.
Якщо судинна система не
захищена, вона слабшає і
дитина потрапляє до групи
ризику щодо виникнення
гіпертонії, а з віком � вини�
кнення ішемічної хвороби
серця, варикозного розширен�
ня вен, атеросклерозу тощо.

Вітаміни С і Р зміцнюють
судини, підвищують їх стій�

кість, тому полегшують пере�
біг захворювань та запобіга�
ють серйозним неприємно�
стям у майбутньому.

Вони містяться в листовій
зелені, чорній смородині, чор�
ноплодній горобині, вишні,
часнику, цибулі, плодах глоду,
шипшині.

Дітям, особливо підлітко�
вого віку, потрібний вітамін Е.
На стадії формування статевої
системи, активізації гормо�
нальної системи. В раціоні
дітей  мають бути обов'язково
олії обліпихи й шипшини, а
також волоські горіхи: 3�4 шт.
щоденно.

Для дітей, які ведуть зазви�
чай дуже рухливий спосіб
життя, часто збивають коліна,
"прикрашають" себе подряпи�
нами й синцями, дуже потріб�
ний вітамін U. Він чудово
допомагає у процесі гоєння
ран. Це важливо і в разі вну�
трішніх ушкоджень, примі�
ром, гастриту шлунка, який є
досить частим явищем у суча�
сних дітей. Практично єдиним
джерелом вітаміну U є капу�
ста. Тому її в різному вигляді
потрібно давати дітям.

Вітаміни групи В потрібні
для діяльності мозку та нерво�
вої системи. Ними організм
забезпечить клітковина. Бо
саме вона створює в
кишковику умови для виро�
блення цих вітамінів сапро�
фітними бактеріями. А ще
клітковина зв'язує і виводить з
організму токсини, які утруд�
нюють повноцінне засвоєння
вітамінів. Клітковина містить�
ся у фруктах та овочах,
кашах, хлібі з висівками тощо.

Прийом синтетичних віта�
мінних препаратів виправда�
ний лише в тому випадку, коли
потрібно швидко подолати
жорсткий авітаміноз або наси�
тити організм певними вітамі�
нами у разі деяких тяжких гос�
трих станів, приміром, енце�
фалопатії мозку, реабілітації
після коми, операції під нарко�
зом, пришвидшення процесу
загоєння виразок тощо.

Санітарний лікар відділення
гігієни дітей та підлітків 

Лахтадир Ольга 

Володимирівна

ЩОБ ДІТИ НЕ ХВОРІЛИ!
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Спорт

Щ
е свіжий в
памяті матч гру�
пового турніру

між найкращими командами
нашого міста ФК "Боярка" та
"Фанат", який тримав у напру�
зі до останньої секунди і грав�
ців, і вболівальників. Нагада�
ємо: тоді перемогла "Боярка" з
рахунком 5:4. І ось � півфінал.

І знову інтрига: найкращих
команд � дві, а путівка до
фіналу � одна... Минулорічні
чемпіони одразу взяли "бика
за роги", і вже на 3�х хвилині
матчу вели з рахунком 2:0. Та
ось, нарешті, результативна
атака "Фанату" примушує
вболівальників дещо замисли�
тися з приводу своїх прогно�
зів, звично налаштовуючись
на оту саму інтригу. Другий
тайм. "Фанатівці" всією
командою йдуть у наступ.
Саме цього "Боярчани" тільки
й чекали! Отримавши на дода�
чу до своєї високої техніки
широкий простір для "контри"

(тобто � контратаки), гравці
ФК "Боярка" просто таки
"розірвали" "Фанат" � тільки
шматки з нього полетіли.
Матч закінчився з розгромним
рахунком 5:2 на користь ФК
"Боярка".

У другому двобої "Рефри�
жератор" зустрівся з "Дина�
мо". Нагадаємо: у попередньо�
му матчі "стражі правопоряд�
ку" програли з рахунком 2:5,
але у півфіналі провели
"тотальну мобілізацію", зро�
били правильні висновки і
взяли реванш � 5:3. Причому
чи не левова пайка цієї пере�
моги належить кращому бом�
бардиру команди Антону Кос�
мачевському, який за підсум�
ками турніру був визнаний
кращим гравцем Чемпіонату
міста Боярка 2008 року з фут�
залу. 

Ця перемога динамівців
вразила "Рефрижератор" в
самісіньке серце, і його "дви�
гун" почав "клинити". Тому в
матчі за ІІІ місце команда так і
не змогла настроїтися на
боротьбу. А може, просто не
вистачило досвіду, адже в

такому грандіозному "мондеа�
лі" команда взяла участь впер�
ше. Як би там не було, але
"Рефрижератор" в цій грі
поступився "Фанату", який
таки зумів "зібратися", з
рахунком 4:5. От тільки неві�
домо, чи поздоровляти "фана�
тівців" з "бронзою"... Бо
минулого року вони мали "срі�
бло". А цього року їхні "заоща�
дження" потерпіли інфляцію.
І добре, що не банкрутство...
Та все ж будемо відверті:
команда класна і перспектив�
на, а криза, кажуть, сьогодні в
моді. 

Фінал. ФК "Боярка" дру�
гий рік поспіль вийшла за
перемогою проти "Динамо"
і... таки здобула її! Якщо в 1�
му таймі динамівці ще чинили
опір (1:1), то в же в 2�му
молитовно склали свої блакит�
ні крила � і все стало на свої
місця. В свою чергу чемпіони
підвищили швидкість і почали
активно матеріалізувати свою

перемогу в забиті м'ячі. А від�
так, перемігши динамівців з
рахунком 4:2, Ф.К. "Боярка"
залишила за собою звання
кращої команди міста.

Ось імена переможців:
Олександр Сусленко, Олек�
сандр Трипольський, Денис
Невгад, Віктор Гайдученко,
брати Сергій та Олександр
Бабуріни, Володимир Про�
цюк, Богдан Сліпко, Юрій
Мацапура та капітан команди
Ігор Рябінніков.

Команди шикуються,
готуючись до найприємнішого
� отримання нагород. Медалі
та Кубок переможців їм вру�
чає легендарний футбольний
воротар Боярки (за сумісниц�
твом � заступник міського
голови з комунальних питань)
Анатолій Карімович Тахтар�
баєв... 

За словами Юрія Зорніка,
чемпіонат взагалі має чималі
здобутки. По�перше, команди
більш відповідально почали
ставитися до матчів. По�друге,
зріс інтерес вболівальників.
По�третє, збільшилася кіль�
кість молодих (до 20 років)

гравців � учасників чемпіона�
ту. По�четверте, створилися
нові колективи (цього року
дебютувало 5 команд). І, що
теж дуже важливо, з'явилися
нові імена серед людей небай�
дужих до розвитку спорту в
нашому місті. Зокрема, до
числа меценатів цього року
приєднався Олександр Рябич,
за що йому � велика подяка.

Втім, чіткіше окреслилися
і проблеми. Найголовніша �
недостатня кількість спорт�
майданчиків. Крім того, вже
виникла необхідність створен�
ня спорткомітетів та суддів�
ського корпусу, а відтак �
офісу Федерації футболу міста
Боярка. Також прийшов час
розглянути питання щодо
створення музею футбольної
слави міста. Окрема тема �
звернення уваги на розвиток
дитячої футбольної інфра�
структури... 

Мабуть, Юрій Петрович
ще довго загинав би пальці то
на одній, то на другій руці,
якби в залі раптом не зникло
світло. І з тої тиші, яка враз
запанувала тут, ми зрозуміли,
що більше в залі вже нікого
нема...  

То що � все? Фініш? Не
дочекаєтесь! Тому що є ще ІІ
ліга � "народний футбол".

Найприємнішим є те, що,
можливо � саме завдяки їм,
Світлана Миколаївна Сушко
таки полюбила футбол. І
тепер по праву може розрахо�
вувати на титул Футбольної
Леді Боярки.

Втім, це � не єдина приєм�
на новина. ІІ ліга поповнилася
достатньо амбітними дебю�
тантами. Знайомтеся: ФК
"Фортуна" (команда приват�
ного сектору � район ЦРЛ). 4
матчі � 4 перемоги! Ви таке
коли�небудь бачили? Як нас�
лідок, "Руйнівники", "Кодак" і
"Фанат" � лідери ІІ ліги � пере�
стали відчувати себе одноосіб�
ними лідерами.

Другий дебютант � ФК 
"Шторм" (райвідділу міліції).
Ці теж "штормлять" серйозно:
4 гри � 3 перемоги!

Та й це ще не все! Адже
незабаром до боротьби долу�
чаться "Енергія", "Здоров'я"
та добре знайома всім команда
"2К". І все знову може пере�
вернутися з ніг на голову.

А поки що (тобто станом
на 25 грудня) турнірна
таблиця ІІ ліги має такий
вигляд: "Руйнівники" мають в
своєму активі 18 очок, 
"Кодак" � 14, "Фанат" та
"Фортуна" � по 12, а "Стара
Боярка" та "Шторм" � по 9
очок. Та зміни � не за горами! 

Радислав Кокодзей

Футбол став невід'ємною частиною життя нашого міста. Тим приємніше сповіщати при�
ємні новини з футбольного майданчика. Вони � радісні й короткі: є чемпіон! Причому все � і пів�
фінал, і фінал � отримало свою розв'язку в один день: 21 грудня.

КУБОК ГОСПОДАРІВ НЕ МІНЯЄ
ФУТБОЛ У БОЯРЦІ НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ НІКОЛИ!ААААББББОООО

З
гарним настроєм!
Хоча � без перемо�
ги. Поки що...

Втім, все по порядку й, так
би мовити, з перших вуст.

Київщину в Черкасах
представляли всього дві
команди: волейболісти КПІ
та Боярська "Молодіжка". А
почався цей дійсно елітний
чемпіонат з того, що учасни�
ки (тобто � 49 команд з усієї
України!) дві години... мер�
зли в холодній залі, чекаючи
на ще дві команди, які запіз�
нювалися.

Та, врешті�решт, турнір
таки розпочався. Першу
партію боярчани несподіва�
но... програли. Вчисту. В
другій ситуація повторилася:
20:10 після першого тайму
не на нашу користь. Хлопці
взяли тайм�аут, після якого
спробували переломити хід
гри на свою користь. І це їм
вдалося. Майже. Тому що
програш був мінімальний:
26:24. Здається, доля нареш�
ті всміхнулася: ІІІ й ІV партії
порадували виграшем. А от
V партія розчарувала своїм
результатом: програш
15:10...

То звідки ж гарний
настрій? Розповідає капітан
"Молодіжки" � Олександр
Красножон:

� Їдучи до Черкас, ми
мали дві програми � мінімум і
максимум. Програма міні�
мум � справити гарне вра�
ження, максимум � вийти з
підгрупи. (Всього � 5 під�
груп). Так от, програму�мі�
німум ви навіть перевикона�
ли! Ви б лише бачили, як
вболівали за нас черкащани!
Та й інші команди так друж�
но скандували "Бо�яр�ка!",
що нам навіть здалося, що
ми � у себе вдома. Що ж до
програми�максимум, то...

для нас ще не все втрачено!
По�перше, ми ще можемо
добряче "насолити", отри�
мавши запрошення на
наступний тур. По�друге, в
будь�якому випадку 1 лютого
ми знову їдемо до Черкас:
тур "Гранд" Боярка (саме
так ми називаємося в "Злато�
гор�лізі") та "Домо�Мокс"
Черкаси. Та й вдома роботи
вистачає: заявимося на
Кубок Києва, а там і районні
змагання на підході. А най�
важливішим є той досвід,
який ми здобули в Черкасах.

Чому ж навчилися там
наші хлопці? Знову відпові�
дає пан капітан:

� Ми побачили, що там
рівень команд�учасниць
набагато вищий, ніж у нас в
районі. Навіть виступивши
"скромно", ми багато чому
навчилися. Адже досвід в
книжках не вичитаєш. Звіс�
но, деякі свої помилки ми
побачили вже під час район�
них змагань, але лише після
Черкас вирішили переплану�
вати гру команди, перероби�
ти схеми захисту та атаки.
На це піде десь близько
місяця. По�друге відчули, що
таке моральна підтримка
вщент повного залу. Ви не
уявляєте, як приємно, коли
тебе підтримують зовсім нез�
найомі тобі люди, які оціни�
ли твою гру. Бо лише у
боротьбі відчуєш і свою силу,
і зрозумієш свої помилки...

Мабуть, саме з таким
"правильним" настроєм пот�
рібно... ні, не програвати, а
відступати. Щоб зібратися з
силами і нанести чітко виві�
рений удар... Ну то що,
"Молодіжка" � перемога
буде? Чекаємо з нетерпін�
ням.

Радислав Кокодзей 

ЛИШЕ У БОРОТЬБІ
ВІДЧУЄШ СВОЮ СИЛУ

І знову � вісті з волейбольного майданчику.  21 грудня наша
"Молодіжка" стала учасницею Чемпіонату з волейболу "Зла�
тогор � ліга", який відбувся в м. Черкаси. З чим же повернули�
ся наші волейболісти?
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О
дним із найяскра�
віших спортивних
шоу минулого

року, які відбулися в нашому
рідному місті, став заключний
етап змагань з авторалі �
"Авторалі чемпіонів", про
який ми детально розповідали
в "БІ" №51. Та чи лише тери�
торіальне відношення має це
видовищне авто�шоу до
нашого міста? 

Як розповів нашому
кореспондентові Андрій
Хорольський � віце�президент
АК "Київ", цей заключний
етап "Ралі Столиця" став
наступною сходинкою багато�
річної співпраці та цілковито�
го взаєморозуміння Київсько�
го автомотоклубу з Боярсь�
ким автомотоклубом "Орли".
"Якби не дійсно альтруїстич�
на (адже змагання були зро�
блені практично без грошей!)
праця Сергія Орловського та
його команди, Київський
автомотоклуб просто фізично
не зміг би провести змагання
на такому високому рівні", �
говорить пан Андрій.

А ось якими думками з
цього приводу поділився пре�
зидент автомотоклубу "Орли"
Сергій Орловський:

� Підводячи підсумки
року, що минув, можна з пев�
ністю сказати, що всі наміче�
ні плани було втілено в
життя. В історію Боярського
спорту 2008 рік ввійде, в
першу чергу, завдяки прове�
денню у нас І та ІІІ етапів
авторалі "Столиця" двома
автоклубами � Київським та
Боярським. І це завдання
було виконано з честю, про
що свідчать вдячні відгуки
учасників змагань практично
з усієї України. Можна з пев�
ністю сказати, що на сьогод�
нішній день у нас в Боярці
створена конкурентно спро�
можна автотраса, яка може
приймати навіть всеукраїнсь�
кі змагання з мотоспорту.

Про це свідчить, наприклад,
ще й такий факт, що на наші
змагання приїжджають "сер�
тифіковані" судейські брига�
ди не лише з Києва, а й з
Житомира, Івано�Франків�
ська, Прилук тощо. Власне
кажучи, зараз ми проводимо
ту ж саму роботу, яку при
Союзі проводив ДОСААФ. З
тією різницею, що зараз це
робиться не за державні, а за
спонсорські кошти та членсь�
кі внески клубів.

Саме під час весняної
гонки нашими двома клубами
було оговорено можливість
зимової гонки на Боярській
автотрасі. За однієї умови:
якщо тільки під Новий рік, в

грудні місяці, будуть морози �
необхідна умова зимової
гонки � заключний етап
"Авторалі Столиця" прохо�
дитиме саме в Боярці. Київ�
ський автомотоклуб звернув�
ся до нас з такою пропозиці�
єю, яку ми з задоволенням
підтримали. Адже у нас є і
бажання, і величезний потен�
ціал. Тому, спеціально до
зимової гонки, ми продовжи�
ли трасу (весною було 4300,
зараз � 5800!) ще на 1500
метрів, зробили додаткові
переїзди, круги, перемички,
провели інші земляні роботи
тощо. Тобто, саме клуб 
"Орли" став технічним вико�

навцем проведення цього
ралі.

Крім того, є величезне
бажання Боярських спорт�
сменів пересісти з мотоци�
клів на автомобілі. Тому я
сподіваюся, що до фінальної
гонки 2009 року ми підго�
туємо декілька власних екі�
пажів, які стануть достой�
ними суперниками нашим
більш досвідченим гостям.
Як то кажуть, поживемо �
побачимо.

А особисто я надзвичайно
вдячний і керівництву
пожежної частини, і головно�
му лікареві ЦРЛ, і начальни�
кові райвідділу, і керівникові
комунального підприємства

"Жилкомунхоз" за активну
допомогу в проведенні всіх
змагань з цього екстремаль�
ного виду спорту. Адже, згі�
дно регламенту проведення,
необхідне і чергування спец�
бригад, і наявність біотуале�
тів тощо. Дякуючи Богові, в
2008 році послуги ні пожеж�
ників, ні лікарів нам практич�
но не знадобилися. Але це
зовсім не зменшує відпові�
дальності, адже ціною за най�
менше недоопрацювання
може бути здоров'я чи навіть
життя як спортсменів, так і
глядачів.

Також хочу подякувати
одному з найактивніших

депутатів райради Чемесу
Євгену Анатолійовичу та
заступникові голови Райдер�
жадміністрації Лук'янчуку
Олександру Сергійовичу, без
допомоги яких нам було б
надзвичайно важко отримати
позитивне рішення Районної
адміністрації щодо проведен�
ня цих змагань. Дякую також
власникові ресторану 
"Торба", депутатові райради
Коновалову Олегу Маркови�
чу за організацію гарячого
харчування під час надзви�
чайно холодних погодних
умов, в яких проходила зимо�
ва гонка. Також хотів би
подякувати і привітати з
успішним проведенням цих
надзвичайно серйозних зма�
гань всіх членів автомотоклу�
бу "Орли" (їх � 47!), особливо
� Руслана Українця, Геннадія
Замулу, Дениса Орловського,
Петра Гурця, Андрія Конова�
ленка, Дмитра Шубіна.  

Взагалі рік видався непро�
стий. Зокрема, дуже важко
знаходити помічників�спон�
сорів. Цього року автомото�
клубу "Орли" дуже допомогла
фінансово директор фірми
"Проексіс" Катерина Мико�
лаївна Павлюк � в проведенні
заключного VІ фінального
етапу. Адже мушу визнати,
що якість проведення змагань
дуже залежить від наявності
коштів. Від підготовки траси,
оренди грейдера до закупівлі

кубків і грамот для нагоро�
дження � на все це потрібні
гроші...

Які ж плани на наступ�
ний, 2009 рік? Сергій Анато�
лійович замислюється лише
на хвилинку: все давно вже
розписано, тому що, як каже
народне прислів'я, "готуй
сани влітку, а воза � взимку".
І підготовка отого "воза" вже
почалася! Адже, як говорить
мій співрозмовник, "ми хоче�
мо провести шість кубкових
змагань з професійного
мотоспорту. Вже є відповідні
розпорядження та затвердже�
ний графік спортивних захо�
дів Федерації мотокросу
України, згідно якого Боярка
удостоєна високої честі прове�
дення шести етапів кубку
України. Також ми плануємо
провести три закриті аматор�
ські змагання та не менше
трьох авторалі, приймаючи в
себе "Ралі Столиця" і "Ралі
Шаповала" � традиційні й
надзвичайно престижні
гонки, які вже багато років
проходять по всій Україні..."    

На прощання Сергій Ана�
толійович повідомив по секре�
ту, що в наступних змаганнях
братимуть участь і Боярські
автогонщики. Хто? Поки що �
таємниця. Краще приходьте
за них поболіти � тоді й дізна�
єтесь. Особисто я прийду
обов'язково. 

Радислав Кокодзей

Коли ми отримуємо насолоду від святкового дійства, чи часто ми замислюємося над тим,
чиїм зусиллям ми маємо завдячувати отриманому задоволенню? Особливо це стосується
свята спортивного...

А ЩО Ж "ЗА КУЛІСАМИ" СВЯТА?

Слова подяки

Центральна районна бібліотека для дітей,
що по вулиці Маяковського, 41, працює не
лише для дітей, а й для дорослих � бібліотека
має відділ сімейного читання. Одним з найак�
тивніших читачів цього відділу є приватний

підприємець Олександр Павлючик.
Помітивши, що в приміщенні бібліотеки не

все гаразд із освітленням, Олександр запропо�
нував свою допомогу. І � від слова до діла. До
Дня Святого Миколая Олександр зробив
нашим відвідувачам�читачам подарунок:
відремонтував в холі декілька світильників, а у
відділі сімейного читання замінив всі розетки.

А особлива подяка Олександру Павлючику
за те, що провів освітлення біля входу в бібліо�
теку. Взимку його наявність просто незамінна.

Колектив бібліотеки щиро дякує Олексан�
дру Павлючику за допомогу. Дуже приємно,
що є такі небайдужі люди, і вдвічі приємніше,
що такі люди � наші читачі.

Завідуюча бібліотекою Г.О. Брензей

ТВОРИ ДОБРО НА РАДІСТЬ ЛЮДЯМ

До уваги керівників організацій,

установ, закладів, підприємств та ЖБК.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" пропонує укласти договір про

надання послуг з поточного ремонту та обслуговування сантехніч�

ного обладнання і внутрішніх інженерних мереж: опалення, водо�

постачання, каналізації.

До договору додається базовий перелік робіт та розрахунок

ціноутворення.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" � багатофункціональне

ремонтно�будівельне підприємство, у складі якого � високооргані�

зовані виробничі дільниці, виробничо�технічна база, високопро�

фесійні фахівці.

Розробка інноваційних проектів та перспективних виробничих

програм покладені в основу науково�експериментальної і виробни�

чої діяльності нашого підприємства.

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

вати послуги по проектуванню, будівництву, монтажу, ремонту,

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

Контактні телефони: 47%131,  8%068%128%59%12
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Тел. 43 237 

Жили�були дід та баба, і
була у них курочка ... ні, не
Ряба. Біленька така курочка
була, звичайна. І були у неї
курчата, також звичайні:
чотири дівчинки і один хлоп�
чик. Гарні росли курочкині
дітки: слухняні, здорові,
веселі. 

Маленький Півник кож�
ного дня тренувався співати
найголовнішу півнячу
пісню. Мама Курочка зав�
жди підтримувала його:

— У тебе вже так гарно
виходить, майже як у татка.

І малий невгавав. Його
“Ку�ку�ріку” розносилося на
пів�Боярки і часто заглуша�
ло гудок електрички. Такий
шум дратував дідових сусідів
і стару ворону. Ця ворона
жила на високому дереві,
яке росло посеред сусідсько�
го двору. Говорили, що вона
вміє чаклувати, та курочка
сміялася :

— От вигадники. Просто
літня пташка, самотня і
трохи нещасна, а ви туди
ж — чаклунка. Вигадки. 

Та дарма не вірила. 
Одного дня знову пролу�

нало з сусідського вікна:
— Ну скільки це можна

терпіти! Ваш малий півень
заважає нам спати, у нас
відпустка, а він верещить,
як недорізаний. Нехай зак�
риє свого дзьоба. 

Дід здвигнув плечима:
— На то він і півень, щоб

співати. Якби ви лягали б
вчасно спати, то і проблем
би не було.

А мама Курочка засмути�
лася і попросила сина співа�
ти дуже тихенько, щоб не
будити сусідів. 

Через деякий час, коли в
дворі нікого, крім малого

півника, не залишилось,
стара ворона темною тінню
знялася з дерева. Пролунало
загрозливе: “Кар�карра”,
пташка змахнула крилами
над головою курчатка і ...він
перетворився на іграшку.
Ворона схопила його своїми
пазурами, понесла з двору і
кинула на дорогу. Вона спо�
дівалася, що той потрапить
під колеса машин і пропаде
навіки. Та малий Півник
потрапив на узбіччя. Там
проходила бабуся, побачила
його: 

— Чия це іграшка, і діток
ніде не видно, лежатиме
бідне в пилюці, краще візь�
му з собою, — і забрала
іграшку собі у торбу. — Гар�
ний подарунок буде моїм
онукам.

Мама Курочка вийшла у
двір. І, не заставши там
сина, почала хвилюватись:

— Такого ще ніколи не
було, щоб малий Півник
вийшов з двору і нікого не
попередив.

Її материнське серце
відчуло біду. Курочка вибі�
гла за ворота. Вона розпи�
тувала про сина всіх, хто
траплявся на її шляху: со�
бак, котів, горобців і си�
ниць, та ніхто нічим допо�
могти нещасній матері не
міг. Додому матір поверну�

лася пізно вночі і,
знесилена, засну�
ла. Навіть уві сні
вона продовжува�
ла шукати сина.

Їй привиділась
голубка. Вона вті�
шила Курочку:

— Не плач. Ти
обов’язково знай�
деш свого малого
Півника. Ти бу�
деш допомагати
людям, а вони
допоможуть тобі.

А наступного
ранку Курочка
почала малювати.

Малюнки її були незвичайні.
Щось дивне ставало з людь�
ми, коли вони дивилися на ті
малюнки. Обличчя їхні світ�
лішали, погляди теплішали,
м’якшали серця. Кожен від
курки отримував малюнок
на згадку. Люди ставали
щасливішими і добрішими
до інших. 

Допомагала мама Куроч�
ка людям і кожної хвилини
сподівалася отримати хоч
звісточку про сина. Йшов
час...

Одного дня в хату зай�
шла незнайома бабуся і
курочкине серце почало
битися сильніше.

Бабуся отримала її
малюнок і захотіла приго�
стити курку пшеницею, яку
несла з базару. Аж тут з тор�
бини випав іграшковий пів�
ник, про якого бабуся давно
забула. Вона нагнулася, щоб
підняти іграшку.

— Ти дивись! Ой, та він
живий.

Сталося диво. В рідному
домі, в теплих людських
руках з пташки зійшли чари.

Півник кліпнув одним
оком, другим. Стріпнув
крильцями і пролунало його
переможне “Ку�ку�ріку”.
Мати з сином обнялися
щасливі, що нарешті знай�
шли один одного.

Кролик Боярчик
отримав завдання діз�
натися більше про
чарівну Курочку, яка
допомогла дідові Карпо�
ві змінитися. От що він

вияснив.

КАЗКА ПРО КУРОЧКУ

У дворі загубилося 10 курчат. Допоможи їх знайти.
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