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Щиро запрошуємо 
відсвяткувати разом Водохреще!

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Святкового драйву додавали й ве�

селі конкурси, які приготували для

публіки Дід Мороз і Снігуронька, та

гарна новорічна дискотека. Одразу

на двох майданах міста � біля бу�

динку культури та будівлі урочистих

подій � відбували�

ся народні гулян�

ня. 

З 12�м ударом

годинника, коли

Боярка та вся

країна зустріла

Новий рік, люди

радо почали віта�

ти один одного та

пригощати шам�

панським. Слід

зазначити, що на

майданах панува�

ла справді гарна

та дружня атмос�

фера. 

З найщирішими

побажаннями в

новорічну ніч до

боярчан зверну�

лися міський го�

лова Тарас Доб�

рівський та депу�

тат Верховної Ра�

ди України Петро

Мельник, які осо�

бисто завітали на

свято, що відбу�

валося біля бу�

динку урочистих

подій. У своїх виступах представни�

ки влади згадали про здобутки

2011 року та висловили щире спо�

дівання, що новий рік принесе Бо�

ярці справді багато яскравих та зна�

кових подій, а відтак місто розвива�

тиметься та змінюватиметься на

краще. 

Виступи поважних гостей увінча�

ли залпи феєрверка.

І яскраві квіти усіяли святкове не�

бо, і здавалося, що лише верхівка

центральної ялинки міста ледь мо�

же доторкнутися до тієї феєричної

краси…  

 3 стор.

Мабуть, у кожного дитячі спогади про новорічні свята пов'язані з приємним та

радісним відчуттям здійснення мрій.

Ми, дорослі, знаємо, що всі чудеса зимових свят прямо залежать від статків батьків і
їхньої фінансової спроможності задовольнити бажання своїх любих чад. Для когось буде
дрібничкою витратити декілька тисяч гривень на подарунок дитині, для інших є пробле#
матичним придбати елементарний набір солодощів. Причин, що впливають на такий
стан речей # безліч. Але головним залишається виховання достойних громадян  нашого
суспільства на засадах порядності, поваги до ближнього та доброти. Тому ми маємо під#
тримувати прагнення людей, які хочуть принести радість свята в кожну оселю, до кожно#
го дитячого сердечка. Другий рік поспіль Києво#Святошинська РГО "Родина # 7'я" подов#
жує благодійну акцію серед навчальних закладів міста Боярки, направлену на збір пода#
рунків для дітей із багатодітних сімей, дітей#інвалідів, сиріт, дітей, позбавлених батьків#
ського піклування, та таких, чия сім'я опиналась у скрутних життєвих умовах.

Цього року ініціативу РГО "Родина # 7'я" підтримали школярі Боярської ЗОШ № 5 (директор
Валентина Кривенко) та гімназисти Боярської класичної гімназії (директор Світлана Сушко).
Цей яскравий і наочний приклад людяності, співчуття, розуміння та допомоги ближньому дозво#
лить виховати справжніх і відповідальних громадян нашої держави, які не пройдуть осторонь чу#
жої біди й завжди простягнуть руку допомоги тим, хто її потребує.

Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Хай у кожен дім завітають любов, Божа
благодать та радість.

Тетяна Ковальчук

БОЯРКА ЗУСТРІЛА

НОВИЙ РІК 

Дійство розпочнеться 
19 січня об 11 годині 

на озері біля 
Свято�Михайлівської церкви

У програмі святкувань: виступи хорових народних колективів,
обряд освячення води, купання в озері. 

Обіцяємо всім учасникам заходу розмаїття святкових вражень
та гарний настрій.

Мабуть, це було одне із
найбільш видовищних свят.
Так гучно прихід Нового року
Боярка, певно, ще не зустріча�
ла. Насправді бажаючих ра�
зом із боярчанами та гостями
міста зустріти 2012 під музику
боярського годинника, який
торік було встановлено на бу�
дівлі урочистих подій, справді
не бракувало.



У попередньому номері "Боярка�ін�

форм", ми повідомляли, що через пожежу

мешканці Боярки, � сім'я Остапенків,  � за�

лишилася без даху над головою. За до�

рученням міського голови Тараса Доб�

рівського працівники КП "БГВУЖКГ"

встановили на будинку дерев'яний кар�

кас та накрили плівкою й брезентом

пошкоджений дах. Тимчасовий прихис�

ток сім'я має. Але якщо випаде сніг, таке

накриття не витримає і стане просідати.

Зрозуміло, що необхідно зробити капі�

тальний ремонт даху. 

Міська рада вже перерахувала кошти

на рахунок сім'ї Остапенків. Нині це пи�

тання стоїть на контролі у міського

голови. Також зараз ведуться перемови�

ни щодо надання погорільцям необхід�

них будівельних матеріалів. Тож мешкан�

ці Боярки та небайдужі люди можуть та�

кож допомогти сім'ї Остапенків.

Нагадаємо реквізити, за якими
можна перерахувати кошти 

постраждалій родині:

розрахунковий рахунок 

№ 29244825509100 у Приватбанк,

МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, 

картка № 4405885820088042.

Тел. 096�995�61�22 

(Юрій Вікторович Остапенко).
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# Хочу відзначити, що за ос#
танні роки Боярська міська ра#
да надала значну як фінансо#
ву, так і технічну підтримку КП
"БГВУЖКГ", що дозволило
покращити роботу з благоус#
трою міста. Адже, як відомо, у
минулому році було придбано
6 одиниць техніки, зокрема 2
самоскиди, 3 сміттєвози і
трактор для чищення тротуа#
рів та внутрішньобудинкових
доріг. Тож тепер від комуналь#
них служб вимагатиметься ак#
тивна робота, спрямована на
благоустрій та очистку міста. 

До того ж наприкінці мину#
лого року КП "БГВУЖКГ" було
передано право на вивіз сміт#
тя з міста. Думаю, боярчани
вже можуть оцінити результат
щоденної праці комунальни#
ків, місто дійсно стало чисті#
шим. Але незважаючи на те,
що вулиці міста кожного дня
ретельно прибираються, ми
бачимо, як вже наступного
ранку транспортні зупинки,
громадські місця "прикраша#
ють" порожні пляшки, пакети
та інше побутове сміття. На
жаль, досить часто громадяни
забувають досить просту істи#
ну # чисто не там, де прибира#
ють, а там, де не смітять. Та
сподіваюся, що в майбутньо#
му, співпрацюючи з мешкан#
цями міста та депутатським
корпусом, ми зробимо наше
місто ошатнішим.

На мою думку, укласти дого#
вір на вивезення сміття # це
справа кожного громадянина.
Якщо людина не уклала дого#
вір, вона свідомо йде на
засмічення лісосмуг, парків
або інших не пристосованих
для цього місць.

� Пане Миколо, як часто

зараз вивозиться сміття з

приватного сектора?

# Згідно з графіком, вста#

новленим раніше. Тобто поки
ніяких змін не відбулося, в то#
му числі і у тарифах. Нині для
поліпшення якості послуг і
скоординованих дій необхід#
ний діалог між мешканцями
міста та працівниками ЖКГ.

� З якими особливостями

роботи Ви вже встигли зіт�

кнутися, як заступник місь�

кого голови?

# Складнощів у зв'язку зі змі#
ною посади не боюся, адже
працював у комунальних
службах понад 15 років, почи#
нав з майстра і дійшов до по#
сади директора. Тому впевне#
но можу сказати, що розумі#
юсь на всіх питаннях, пов'яза#
них з житлово#комунальною
сферою. Щоправда нова ро#
бота має свою специфіку, зок#
рема на мене покладено біль#
шу відповідальність. Тож я
кожного дня доводитиму на
ділі, що міський голова та де#
путатський корпус не помили#
лися у своєму виборі.

У Боярки на сьогодні багато
перспектив та ресурсів. Відтак
бажання перетворити її на
краще місто в області є цілком
зрозумілим. Безумовно, цього
потрібно прагнути. Але досяг#
нути цієї мети не можливо без
допомоги мешканців. Нам не#
обхідно щоденно привчати
молодь до порядку і чистоти,
до дбайливого ставлення до
міського майна. Адже Боярка #
це наша спільна домівка. 

� Які завдання вже поста�

вив перед Вами міський го�

лова Тарас Добрівський?

# Насправді їх багато, адже
благоустрій міста потребує
постійної уваги. Першочерго#
ве завдання # це оптимізована
схема теплопостачання, яка

передбачає перехід опалення,
що надходить від теплових
мереж, на індивідуальне. При#
міром, є будинки, що розта#
шовані далеко від котельні,
тож у більшості випадків такі
будівлі мають індивідуальне
опалення. Тож для того, щоб
не "гріти" землю, ми будемо
сприяти мешканцям перехо#
дити на індивідуальне опален#
ня. Це дозволить скоротити
витрати на енергоносії, в той
же час не підвищуватимуться
тарифи на теплопостачання. 

Окрім цього, є напрацюван#
ня, що стосуються роздільно#
го збору сміття. Думаю, що
вже з лютого такі нововведен#
ня відбудуться. На засіданні
комунальної комісії будуть
визначені будинки, де першо#
чергово буде введено ці змі#
ни. 

Також в місті існує проблема
вуличного освітлення. На дея#
ких вулицях відсутні ліхтарі та
стовпи, на деяких необхідно
проводити реконструкцію іс#
нуючого освітлення з викорис#
танням енергозберігаючих
технологій. А на початку весни
розпочнуться роботи з ремон#
ту доріг. На ці роботи місту з
державного бюджету виділе#
но 1, 4 млн грн. Насправді це
не значні кошти, тому що деякі
дороги Боярки взагалі не ма#
ють твердого покриття, тож
фактично для вирішення
проблеми потрібно значно
більше. Але попри всі пробле#
ми, ми з оптимізмом дивимо#
ся у майбутнє, яке обіцяє
справді позитивні перетво#
рення в житлово#комунальній
сфері нашого міста.

Ксенія Заваліна
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Не надто приємний сюрприз чекав на деяких жителів Боярки

напередодні Різдва. Справа в тому, що в деяких боярських будинках

6 січня зникло світло. Такий неприємний інцидент пояснюється

аварійною ситуацією, що сталася на трансформаторній підстанції 126

за адресою: вул. І Франка, 108. Відтак в той день була відсутня подача

електроенергії до будинків, що підключені до вказаної станції.

НННН АААА ШШШШ ЕЕЕЕ     ММММ ІІІІ СССС ТТТТОООО         СССС ТТТТАААА НННН ЕЕЕЕ

ЧЧЧЧ ИИИИСССС ТТТТ ІІІІ ШШШШ ИИИИ ММММ ,,,,

ЯКЩО КОЖЕН

ВЛАСНИК

ЖИТЛА

КУДИ  СЛІД

ЗВЕРНУТИСЯ?

ЩО ПРИ

СОБІ МАТИ?

укладе договір на вивезення
сміття

До КП “БГВУЖКГ” (вул. Леніна, 30), 
або до оперативних пунктів 

укладання договорів:
вул. Шевченка 

(приміщення будинку культури)
вул. Хрещатик, 7, Ворошилова, 26

Паспорт, ідентифікаційний
код та будинкову книгу 

Телефони для довідок: 40�257, 41�170

Напередодні Нового року на по�

саду заступника міського голови з кому�

нальних питань було призначено Мико�

лу Давиденка, раніше директора КП

"Боярське головне виробниче управлін�

ня ЖКГ". Тож у розмові з ним ми торкну�

лися питань стратегічного розвитку

житлово�комунальної сфери Боярки. 

вустЗ перших 

Ми вже неодноразово повідомляли наших читачів про те, що нині КП

"БГВУЖКГ" самостійно займається вивезенням сміття з міста. Відтепер

для зручності боярчан, які хочуть укласти договір на вивезення твердих

побутових відходів, створено декілька оперативних пунктів. Перш за все,

мешканці Боярки можуть укласти договір в міському управлінні ЖКГ, що

знаходиться за адресою: вул. Леніна, 30. Також це можна зробити у

поштових відділеннях за адресами: вул. Хрещатик, 7 та Ворошилова, 26,

у Боярському будинку культури та у Боярській міській раді. У зазначених

закладах та установах будуть вивішені графіки прийому, в яких будуть

визначені дні та години прийому громадян для укладання угод. Для того,

щоб укласти договір вам знадобиться копія паспорта (1, 2, 11 сторінки),

ідентифікаційний код, копія будинкової книги, копія документа, який дає

право на пільгу (за наявності).

Міський голова Тарас Добрівський
наголосив, що особливу увагу у році,
що настав, буде приділяти благоус#
трою та зовнішньому вигляду Боярки.
А ще будуть вирішуватися проблеми
водозабезпечення міста та інші на#
гальні питання. Також реалізовувати#

меться програма реконструкції заста#
рілого житлового фонду.

Тож представники влади спільно з
жителями міста мають докладати усіх
можливих зусиль задля того, аби Бо#
ярка стала визитівкою передмістя.

Інф. "Боярка�інформ"
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міської радиВиконком

10 січня у Боярській міській раді відбулося перше засідання вико�

навчого комітету у новому році. Відомо, що саме в 2012�му наша

країна прийматиме європейський чемпіонат з футболу. У зв'язку з

цим планів на покращення життєдіяльності міста � безліч. 
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Не менш насиченими та ціка#
вими видалися й новорічні
святкування, що пройшли тієї
ночі в історичній частині міста.

Біля будинку культури справді
було велелюдно. Піднесеного
настрою додавали виступи бо#
ярських колективів та виконав#
ців, а також яскрава ялинка та
дотепні ведучі заходу. 

Подбали про новорічну ат#
мосферу й гості свята, зокре#
ма, народний депутат Петро
Мельник презентував боярча#
нам святкове частування. А та#
кож мер міста Тарас Добрів#

ський та Петро Воло#
димирович звернули#
ся до учасників свят#
кувань з найщиріши#
ми привітаннями. 

Кажуть, що рік Дра#
кона, який символіч#
но розпочався 1 січня
2012 року бажано бу#
ло зустрічати серед
людей, на відкритому
просторі. Тим, хто ви#
конав цю умову сим#
вол року усіляко
сприятиме. З огляду
на ту кількість бояр#
чан, яка взяла участь
у народних гуляння,
2012 рік справді має
бути щасливим для
нашого міста та його
жителів. Тож споді#
ваймося на краще! 
Святослава Бережна

Цими словами у день Хрещення

Господа нашого Ісуса Христа спо�

конвіку українці вітали один одно�

го. Цими словами підтверджували

свою любов до Бога та Його світ�

лої науки � любити один одного. 

Святом Хрещення завершуєть�

ся різдвяно�новорічний цикл на�

родних обрядових дійств. Але лю�

бов Господня залишається з нами

завжди.

Тож я щиро зичу вам, дорогі боярчани, завжди відчувати в

своєму житті Божий промисел і ласку, Його підтримку і допо�

могу, Його піклування про нас. Нехай Господь благословляє

нас у щоденних турботах і дарує мудрість, здоров'я, силу і дов�

голіття.

З повагою, 

депутат Київської облради Юрій ЦІкаленко
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1 стор.

Певно, що кожен із нас має свої традиції святкування Нового року. Проте з огляду на

кількість учасників масових гулянь, які пройшли в новорічну ніч одразу на двох

майданах міста, з кожним роком все більше боярчан та гостей Боярки надають

перевагу зустрічі Нового року під відкритим небом. Тож чим запам'яталися

боярчанам новорічні гуляння�2012?  

народуГолос 
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Ігор Клименко, керівник ансамблю

барабанщиць "Експресія" та

фольклорного ансамблю

"Боярчаночка": 

� Незважаючи на те, що у Новий рік дове�
лось працювати, таке грандіозне свято ме�
ні, звичайно, дуже сподобалося. В історич�
ній частині Боярки панувала неймовірно до�
машня і тепла атмосфера, я навіть сказав
би � сімейна. Адже на свято прийшло багато
жителів, на майданчику біля будинку культу�
ри були поставлені столи з частуваннями.
Святкували, як колись давно, дружньо, всі
разом! Дуже порадувало те, що на свято,
аби привітати боярчан із Новим роком, заві�
тали міський голова Тарас Добрівський та
народний депутат Петро Мельник, які також
пригостили шампанським. А найбільш вра�
жаючим елементом свята став, безумовно,
феєрверк.

Анна Сакур, ріелтор:

� Святкування Нового року на майдані біля
будівлі урочистих подій запам'яталося гарною
музикою � дискотека вдалася! Ми багато тан�
цювали та веселилися. І зустріч Нового року
пройшла на "ура". Також був дуже яскравий та
гарний салют.

Вікторія Кадура, бухгалтер:

� Мені дуже сподобалась організація свята.
В цьому я вбачаю заслугу директора будинку
культури Тетяни Іванової. Дуже сподобалися
Дід Мороз і Снігуронька та яскраві костюми, у
які вони були вбрані. Свято стало незабутнім
і це не тільки моя думка. Все було дуже яск�
равим. Дівчата співали новорічні пісні. І вза�
галі панувала затишна атмосфера. 

Наприкінці грудня Боярська ЗОШ № 5 гостинно приймала дітей з ба#
гатодітних родин, сиріт та інвалідів, представників Києво#Святошин#
ської РГО "Родина#7'я". Зі святом Святого Миколая в приміщенні школи
дітей привітали: голова Боярської міської організації Партії регіонів
Дмитро Паливода, депутат Боярської міської ради Дмитро Мірзаєв та
голова молодіжної організації "Молоді регіони" Владислав Слєпов. 

Дмитро Паливода переказав ще й привітання від міського голови Бо#
ярки Тараса Добрівського.

Організація "Молоді регіони" підготувала для дітей святкову
програму, а Миколай подарував малечі солодкі подарунки та м'які іг#
рашки. Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації справді неза#
бутнього свята.

Тетяна Ковальчук

� ���	����� - ����

Наприкінці минулого року у ЦСПР відбувся святковий захід за участі

дітей з багатодітних родин, дітей�сиріт та інвалідів. На всіх маленьких

учасників дійства чекали солодкі подарунки, які для малечі приготував

депутат Боярської міської ради Олександр Видря. Натомість голова

Києво�Святошинської РГО "Родина�7'я" Тетяна Ковальчук вручила

депутату подяку за підтримку дітей.
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Третій щабель у рейтингу найнагальніших
посідають житлово#комунальні питання. Най#
частіше у своїх зверненнях боярчани порушу#
вали проблеми благоустроюю, а також ремон#
ту будинків та ліфтів. Зверталися громадяни й
стосовно встановлення індивідуального опа#
лення. Значно рідше жителі міста порушували
питання сплати за комунальні послуги. 

Традиційно у понад 13 % від всієї кількості
звернень, що надійшли минулого року, заяв#
ник торкався проблеми соціального захисту.

У 266 з них мова йшла про надання матеріаль#
ної допомоги. Загалом торік було надано ма#
теріальної допомоги малозахищеним верс#
твам населення на суму 70 850 гривень.

Не втрачають своєї актуальності й питання
житлові. Торік до виконкому Боярської міської
ради надійшло 211 звернень, в яких вони по#
рушувалися. Зокрема, заявники зверталися з
проханням приватизувати кімнати в гуртожит#
ках, виділення ліжко#місць та житла. На жаль,
залишаються невирішеними звернення гро#
мадян щодо поліпшення їх житлових умов (у
зв’ язку з відсутністю будівництва нового жит#
ла, і наявності вільної житлової площі).

В той же час майже не турбують заявників
такі актуальні ще в недалекому минулому
проблеми # транспортного забезпечення та
роботи закладів торгівлі. Торік надійшло лише
16 звернень, в яких порушувалися ці питання. 

Крім того, менш, ніж 4 % звернень надійшло
від пільгових категорій населення. 

Як повідомили у Боярській міській раді, стан
роботи зі зверненнями громадян розглядаєть#
ся на апаратних нарадах керівного складу та
всього колективу. Ця робота знаходиться на
постійному контролі у міського голови Тараса
Добрівського. 

За матеріалами, 
наданими Боярською міською радою

На виконання вимог п. 5 постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010 року № 996
"Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики"
установчі збори за участю інститутів грома#
дянського суспільства та на підставі Розпо#
рядження міського голови від 19 грудня 2011
року № 02#14/214 "Про затвердження ініціа#
тивної групи для створення громадської ради
при виконавчому комітеті Боярської міської
ради" затверджено склад ініціативної гру�

пи:

# Дубовецький Валерій Михайлович
(заступник міського голови);

# Дереза Ольга Сергіївна (спеціаліст зі
зв'язків із громадськістю);

# Кликов Олександр Васильович (ВГО
"УСР");

# Шатило Ольга Леонідівна (БМФОКІ
"ІКАР");

# Коржова Валентина Миколаївна (РК проф#
спілки працівників держустанов);

# Кучерявий Степан Петрович (ГО "Просві#
та");

# Виборна Зоя Анатоліївна (МБФ "Ковчег").
Відповідно до вимог п. 6 Типового положен#

ня до складу громадської ради можуть бути
обрані представники громадських, релігійних,
благодійних організацій, професійних спілок
та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, ор#
ганізацій роботодавців, недержавних засобів
масової інформації та інших непідприємниць#
ких товариств і установ, легалізованих відпо#
відно до законодавства України (далі # інсти#

тути громадянського суспільства).
Для участі в установчих зборах до ініціатив#

ної групи подається заява, підписана уповно#
важеною особою керівного органу інституту
громадянського суспільства. 

До заяви додаються:
# рішення керівника інституту громадян#

ського суспільства, якщо інше не передбаче#
но його установчими документами, про деле#
гування представника для участі в установчих
зборах, посвідчене печаткою (у разі наявнос#
ті);

# біографічна довідка делегованого пред#
ставника інституту громадянського суспільс#
тва;

# копії документів, що підтверджують легалі#
зацію інституту громадянського суспільства;

# інформація про результати діяльності інс#
титуту громадянського суспільства протягом
останніх двох років.

Відповідальні особи: Кликов Олександр

Васильович (тел. 097�922�22�43;

klykov@list.ru)

Дереза Ольга Сергіївна (boyarka�rada�

pr@ukr.net)

Зразки документів викладені на сайті:

"Портал громадських рад України"

http://gromrady.org.ua/ 

Запрошуємо інститути громадянського

суспільства взяти участь в установчих збо�

рах з формування Громадської ради при

виконавчому комітеті Боярської міської

ради.
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1. Про затвердження перспективного
плану роботи Боярської міської ради на
2012 рік.

Доповідач: Добрівський Т. Г. � 
міський голова

2. Про внесення змін до рішення 2 сесії
Боярської міської ради VI скликання від
23.11.2010 року № 2/5 "Про утворення
виконавчого комітету Боярської міської
ради, визначення його чисельності та
затвердження персонального складу".

Доповідач: Добрівський Т. Г. � 
міський голова

3. Про внесення змін до рішення 15
сесії Боярської міської ради VI скли#
кання від 29.12.2011 року № 15/813
"Про затвердження міського бюджету
на 2012 рік".

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

4. Про підсумки виконання Програ#
ми соціально#економічного і культур#
ного розвитку  м.  Боярка за 2011  рік
та затвердження  Програми соціаль#
но#економічного і культурного розвит#
ку м. Боярка на 2012 рік.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

5. Про затвердження штату і чисель#
ності виконкому міської ради та поло#
жень про преміювання працівників ви#
конкому та про порядок встановлення
працівникам виконкому надбавки
(доплати) за високі досягнення у праці
і за виконання особливо важливої ро#
боти у 2012 році.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

6. Про преміювання міського голови та
заступників міського голови на 2012 рік.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

7. Про порядок укладення договорів

оренди та встановлення ставки орендної
плати за землю в м. Боярка.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

8. Про збір за місця для паркування
транспортних засобів.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

9. Про затвердження положення про
туристичний збір.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

10. Про збір за провадження деяких
видів підприємницької діяльності.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

11. Про затвердження переліку об'єк#
тів комунальної власності територіальної
громади м. Боярка, які підлягають при#
ватизації у 2012 році.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови

12. Про  передачу  в  оренду  на  кон#
курсних засадах нежитлових  приміщень
комунального майна територіальної гро#
мади м. Боярка.

Доповідач: Скочко В. А. � перший 
заступник міського голови 

13. Про затвердження міських цільо#
вих програм на 2012 рік.

Доповідач: Дубовецький В. М. � 
заступник міського голови 

з соціальних питань
14. Про затвердження Правил прий#

мання стічних вод у систему каналізації
м. Боярка.

Доповідач: Давиденко М. І. � заступник
міського голови з комунальних питань

15. Земельні питання.
Доповідач: Харенко Т. С. � головний

спеціаліст з земельних питань
16. Різне.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Конкурс проводиться за таких умов використання об'єктів:
• пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з визначеним незалежною
оцінкою стартовим розміром орендної плати;
• ефективність використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об'єкта, в т. ч. екологічних, санітарно#епідеміологічних, проти#
пожежних норм;
• проведення капітального ремонту (реконструкція, модернізація) орендованих основних фон#
дів (у разі необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або відшкодування витрат на її виконання одним з учасни#
ків конкурсу. 

Кінцевий термін подання заяв, пропозицій учасників конкурсу # 20 календарних днів з мо#
менту публікації оголошення.

Для участі в конкурсі його учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається найменування особи, місце знаходження (юридична

адреса), вид діяльності, контактний телефон;
до заяви додаються:
а) юридичними особами:
# належним чином засвідчені копії установчих документів;
# документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
# відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням де#

біторської та кредиторської заборгованостей;
# довідка про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство.
б) фізичними особами:
# копія документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлена

довіреність, видана представнику фізичної особи;
# копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

Усі учасники конкурсу подають зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зо#
бов'язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати та додаткові зобов'язання
щодо експлуатації об'єкта, платіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 27 січня 2012 р. об 11#00 год. в приміщенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово#економічний відділ (каб. № 10) Боярської міської ради
(Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 13). 

Тел. 41�550, головний спеціаліст з економічних 

питань Оксана Анатоліївна Петруха.

�����	���� ������� �������� ������ �	�� �����
��
������ �	 �����	�� � ������ ���������# �����$���

��� ��������� ��������������� ��������� �	
�	�	��� ����� �	������, 	 	��:

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, 
що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1 Підвальне приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Шевченка, 82 12,3 кв. м.

За 2011 рік до виконкому Бояр�

ської міської ради надійшло 2441 звер�

нення громадян, в тому числі колектив�

них звернень � 89, повторних звернень �

21. Традиційно найчастіше у своїх зая�

вах боярчани порушували питання зем�

лекористування. Головним чином у

зверненнях мова йшла про приватиза�

цію земельних наділів. Також до викон�

кому надійшло понад 100 заяв, в яких їх

автори просили виділити їм земельну

ділянку. Не менш актуальними для жи�

телів міста є й архітектурні питання,

зокрема щодо узаконення будівництва. 

землекористування (670)

інші (150)
житлові (211)соцзахисту (334)

житлово#комунальні (484) архітектури (592)

Питання, які порушували громадяни у своїх зверненнях

до виконкому Боярської міської ради у 2011 році
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Роман Флюнт Андрій АрчаковЛюдмила Андрющенко

� Справді в нашому місті працю�
вало та працює багато видатних і
талановитих людей. Про одного з
них мені хотілося б сказати особ�
ливі слова. Це колишній директор
заводу "Іскра", нині вже покійний
Анатолій Петрович Корольов. Це
була справді дієва людина. Завдя�
ки, зокрема його зусиллям Бояр�
ка отримала поштовх для свого
розвитку. Тоді асфальтувалися до�
роги, будувалися дитячі садочки,
житлові будинки тощо. У 2010 році
Анатолія Корольова вшановано
званням почесного жителя Бояр�
ки. Окрім цього, планується пе�

рейменувати вул. 40 років Жовтня
на вул. Корольова. 

Буду відвертою, Анатолій
Петрович підтримував мене в
реалізації різних проектів, які
стосувалися покращення бла�
гоустрою та розбудови нашого
міста. Чимало цікавих нових
ідей щодо розвитку Боярки я
маю й зараз. Наприклад, хочу,
щоб в нашому місті з'явилися
дитячі майданчики, які могли б
задовольнити потреби дітей
різних вікових категорій. Адже
при плануванні ігрових майдан�
чиків, як правило,  не врахову�

ються інтереси дітей, а їхня
думка насправді повинна бути
дороговказом для дорослих
конструкторів. Окрім того, су�
часні елементи дитячих май�
данчиків, які встановлені у на�
ших дворах, не завжди безпечні
для малюків. Тож необхідно
враховувати і цей фактор також.
Сподіваюся, що в новому році
значна увага буде приділена й
питанням благоустрою нашого
міста, яке також є досить акту�
альним. Та добре розумію, що
лише завдяки спільним зусил�
лям жителів міста, представни�
ків міської ради та депутатсько�
го корпусу, наше місто зможе
стати не лише найріднішим, а й
найкрасивішим. 

Натхненні новорічними святкуваннями та

гарним настроєм наші співрозмовники поді�

лилися з журналістами "Боярка�інформ" свої�

ми планами на майбутнє та розповіли про те,

чим же їм запам'ятався рік, що минув. 

� У новому році хотілося б більш згуртованої робо�
ти і взаєморозуміння між міською владою та депу�
татським корпусом, адже не завжди бажане стає
дійсним. Робота міської ради першочергово зале�
жить від можливостей бюджету міста, яких, на жаль,
вистачає не на всі заплановані проекти. Хочу відзна�
чити роботу першого заступника міського голови
Валерія Скочка, з яким ми досить легко спрацювали�
ся та знайшли спільну мову. Ми відчуваємо його до�
помогу в роботі. Щодо планів на 2012 рік. Заплано�
вано багато заходів задля покращення зовнішнього
вигляду міста � облаштування дворів багатоповерхі�
вок, ремонт під'їздів. Ось, наприклад, по вул. Моло�
діжній, 74 нині розроблено проект благоустрою,
який, сподіваюся, цього року буде втілено у життя.
Також, за підтримки міської ради, плануємо облаш�
тувати автомобільну стоянку біля районної гімназії.
Крім планів на майбутнє, хочу зазначити, що серед
подій минулого року запам'яталися святкування Дня
захисту дітей та Дня міста, які вразили атмосферою
єдності. Схожими відчуттями запам'яталася і акція, у
рамках якої представники депутатського корпусу ви�
їздили до лісу з благою метою � посадити саджанці
дерев. Безперечно, такі заходи згуртовують людей,
від яких залежить майбутнє міста.

� За той час, що містом керує Та�
рас Добрівський, Боярка  справді
ожила. Приміром, минулого року
було реалізовано багато культур�
них програм та заходів, охоплені
увагою люди похилого віку, інвалі�
ди та інші незахищені верстви на�
селення. Також у 2011 році були
проведені незабутні свята � День
незалежності, День міста, Новий

рік. Взагалі, хочу сказати, що зараз
створена хороша дієва команда,
яка вболіває за своє місто. Наприк�
лад, депутат Людмила Яременко
спільно з комунальними службами
міста та міською владою неодно�
разово допомагала дітям�сиро�
там, які живуть на вулиці Шевчен�
ка. До їхнього помешкання було
проведено тепло та електрику. Та�

кож Людмила Миколаївна сприя�
ла, аби на її окрузі було належне
освітлення. 

Завдяки Тетяні Івановій було ор�
ганізовано святкування Водохре�
ща та Івана Купала. Раніше ці свята
не відзначалися з таким розмахом.
Відчувається і значна увага мера
до людей, адже він присутній на
всіх заходах. Тож сподіваємося, що
об'єднаними зусиллями ми змо�
жемо підняти нашу Боярку. 

Записала Ксенія Заваліна

Іскра Ілаєва, 
у минулому працівниця заводу "Іскра"

Андрій Арчаков, підприємець, 
депутат Боярської міської ради

Любов Майданник, боярчанка 
з активною громадською позицією

Тетяна Снігур

Наталія Ромашко

Анатолій Матейко

Раїса Єременко

Традиційно восени Боярка святкувала День міста. 2011

року свято було ювілейним, � нашому місту виповнилося 55 років. У

рамках   святкувань проходив конкурс, який мав визначити заслужених

жителів міста у різних номінаціях. Свої подання на учасників конкурсу

надавали  міські організації та установи. Під час святкування визначної

дати з головної сцени міста номінанти конкурсу були нагороджені дип�

ломами. Тож знайомтеся ближче з найкращими. 

Кращий підприємець � Андрій Арчаков

Кращий роботодавець � Роман Флюнт

Господар двору зразкового порядку �  Зінаїда Рябич

Кращий працівник культури � Людмила Андрющенко

Кращий працівник освіти � Тетяна Снігур

Краща спортсменка � Наталія Ромашко

Кращий медичний працівник � Галина Міщерська

Кращий працівник сфери побутового обслуговування � Оксана Новікова

Кращий працівник соціальної сфери � Раїса Єременко

За значний особистий внесок у розвиток міста  � Анатолій Матейко
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук#

раїно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:15 Погода
06:20 Православний ка#

лендар
06:25 Огляд преси
06:35 Експерт на зв'язку
07:15 Ера бізнесу
07:20 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Наша пісня
10:10 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 Темний силует
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Хай щастить
12:40 Х/ф "Чорний трикут#

ник" 
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро#

сектор
15:50 Х/ф "Чорний трикут#

ник" 
17:00 Т/с "Ставка більша

за життя" 
18:05 Перші юнацькі зимо#

ві Олімпійські ігри.
Щоденник

18:15 221. Екстрений вик#
лик

18:20 Новини (із сурдопе#
рекладом)

18:45 Діловий світ
19:00 "Надзвичайна зірко#

ва зустріч". В. Гриш#
ко та Т. Гвердцетелі

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс#мінус
21:30 Світ спорту
21:35 Діловий світ
21:45 221. Екстрений вик#

лик. Тиждень
22:30 Контрольна робота
22:55 Трійка, Кено, Мак#

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:50 "Служба розшуку ді#
тей"

06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чіп і Дейл:

бурундуки#рятівни#
ки" (1)

07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 "Сімейні мелодра#

ми"
10:50 "Не бреши мені # 2"
11:50 "Чесно"
12:45 Т/с "Клон # 2"
14:30 "Зірка + Зірка # 2"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:45 "Сімейні мелодра#

ми"
18:35 "Не бреши мені # 2"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "Міняю жінку # 4"
22:25 "Потойбічна Україна.

Х#фауна"
23:25 ТСН
23:45 Х/ф "Жмурки" (2)
01:35 "Мама в законі"

06:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів # 5"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подроби#

цях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини

09:10 Т/с "Пандора"
11:20 Д/с "Детективи"
12:00 Новини
12:15 Д/с "Детективи"
12:55 "Знак якості"
13:20 Т/с "Псевдонім "Ал#

банець" # 3"
14:15 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 5"
15:15 "Судові справи"
16:05 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Обручка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби#

цях"
20:30 Т/с "Пандора"
22:35 Т/с "Псевдонім "Ал#

банець" # 3"
23:50 Х/ф "Ніч самотнього

пугача"
01:45 Д/ф "Залізний Гар#

маш і його маленькі
слабкості"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Інститут шля#

хетних панянок" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Баффі # вини#

щувачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ре#

монт
12:55 Секс#битва
13:20 Т/с "Хто у домі гос#

подар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Одна за всіх
14:40 Дім#2
15:35 Т/с "Ранетки" (1)
16:30 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Універ" (2)
18:20 Т/с "Хто у домі гос#

подар?" (1)
18:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
19:15 Одна за всіх
19:45 Даєш молодь!
20:15 Т/с "Універ" (2)
21:35 Т/с "Щоденники

Темного" (2)
22:10 Т/с "Фізика чи хімія" (2)

23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
23:25 Х/ф "Майже вагіт#

на" (2)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с "Таксі" 
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Таємниці

слідства"
14:05 Т/с "Морський пат#

руль"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:25 Т/с "Морський пат#

руль"
22:35 Т/с "Таксі" 
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф "Розбірки у ма#

ленькому Токіо" (2)
01:10 Спорт

05:50 "Нез'ясовно, але
факт"

06:35 "Документальний
детектив"

07:00 Т/с "Адвокат"
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
09:55 "ВусоЛапоХвіст"
10:40 "Куб"
11:45 Х/ф "Привіт, кінде#

ре!"
13:55 "Зіркове життя. Та#

тові доньки. Без ди#
тинства"

15:00 "Нез'ясовно, але
факт"

16:00 "Битва екстрасен#
сів"

18:00 "Вікна#Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 "Зіркове життя. На#

роджені у чужому ті#
лі"

20:10 "Х#Фактор"
22:00 "Вікна#Новини"
22:25 "Х#Фактор"
23:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:55 Т/с "Адвокат"

04:40 Т/с "Курсанти"
06:10 Kids Time
06:15 М/с "Назад у май#

бутнє"
06:40 М/с "Джуманджи"
06:55 Kids Time
07:00 Барбоскіни
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

10:15 Здрастуйте # я ваша
мама

11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 М/с "Фінес і Ферб"
13:30 М/с "Бетмен"
13:50 М/с "Аладін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:15 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Парад порад
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

06:00 "Ранок на К1"
08:25 "Три сестри"
09:55 "Історії великого

міста. Заміж за зір#
ку"

10:50 Т/с "Солдати"
13:40 Т/с "Таємниці Смол#

віля"
15:20 Т/с "Ксена # принце#

са#воїн"
16:15 Т/с "Пригоди Герку#

леса"
17:10 "Далекі родичі"
18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Ще не вечір"
21:00 Т/с "Закрита школа"
22:00 Т/с "Голоси"
23:05 Т/с "Медіум"
00:50 "15 хвилин до зав#

тра"

05:40 "Легенди бандит#
ського Києва"

06:30 Х/ф "Ходіння по му#
ках" (1)

08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
10:00 Т/с "Закон і поря#

док"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"
13:35 Т/с "Марш Турець#

кого # 2"
15:35 Х/ф "Візит до Міно#

тавра" (1)
18:30 "Речовий доказ". За#

ручник у полоні
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"

20:20 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 Свідок
22:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
23:00 Т/с "Закон і поря#

док"
00:00 "Свідок"
00:20 Х/ф "Мисливці за

скарбами" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Дикий # 2" (1)
11:00 Т/с "Хранитель" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай го#

ворять"
13:00 Т/с "Катина лю#

бов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:10 Щиросерде зізнан#

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина любов" (1)
20:10 Т/с "Дикий # 2" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Т/с "Подружжя" (1)
23:20 Т/с "Камелот" (1)
00:20 Х/ф "Швидкий і мер#

твий" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї#

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:15 Погода
06:20 Православний кален#

дар
06:25 Огляд преси
06:35 Експерт на зв'язку
07:15 Ера бізнесу
07:20 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Концертна програма

"Золотий трюк"
12:20 Діловий світ
12:30 Театральні сезони
13:20 Шеф#кухар країни
14:10 Право на захист
14:30 Армія
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агросек#

тор
15:50 Х/ф "Незваний друг"
17:15 Т/с "Ставка більша за

життя" 
18:15 221. Екстрений виклик
18:20 Новини (із сурдопере#

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Погода
19:10 Перші юнацькі зимові

Олімпійські ігри. Що#
денник

19:20 Святковий концерт до
60#річчя українського
телебачення 

20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс#мінус
21:30 Світ спорту
21:40 Діловий світ
21:50 Святковий концерт до

60#річчя українського
телебачення 

22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чіп і Дейл: бу#

рундуки#рятівники" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 "Зірки в опері"
11:15 Х/ф "Мабуть, боги

з'їхали з глузду" (1)
13:10 Х/ф "Мабуть, боги

з'їхали з глузду#2" (1)
14:55 Х/ф "Психопатка"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:40 Х/ф "Діамантова ру#

ка" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 Х/ф "Гарячі новини" (2)
23:15 ТСН
23:30 Х/ф "Олігарх" (2)
01:15 "Мама у законі"

05:40 М/ф "Спіріт: душа пре#
рій"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Сніжний ангел"
11:20 Д/с "Детективи"
12:00 Новини
12:15 Д/с "Детективи"
12:55 "Знак якості"
13:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 5"

14:25 "Сімейний суд"
15:25 "Судові справи"
16:20 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Обручка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Пандора" 
22:35 Т/с "Псевдонім "Алба#

нець" # 3" 
23:50 "Позаочі"
00:50 Х/ф "Охоронець"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Інститут шляхет#

них панянок" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Баффі # винищу#

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
12:55 Секс#битва
13:20 Т/с "Хто у домі госпо#

дар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Одна за всіх
14:40 Дім#2
15:35 Т/с "Ранетки" (1)
16:30 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Універ" (2)
18:20 Т/с "Хто у домі госпо#

дар?" (1)
18:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
19:15 Одна за всіх
19:45 Даєш молодь!
20:15 Т/с "Універ" (2)
21:35 Т/с "Щоденники Тем#

ного" (2)
22:10 Т/с "Фізика чи хімія" (2)
23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
23:25 Дурнєв + 1
00:00 Х/ф "Мамо, не

горюй" (2)

04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Погода
05:05 Факти
05:20 Світанок

06:10 Ділові факти
06:15 Погода
06:20 Спорт
06:25 Т/с "Таксі" 
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Х/ф "Алан Квотермейн:

Копальні царя Соло#
мона"

12:35 Анекдоти по#україн#
ськи

12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по#україн#

ськи
13:15 Х/ф "Алан Квотермейн:

У пошуках Золотого
міста"

15:35 Х/ф "Брюс Всемогут#
ній"

18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:25 Т/с "Морський пат#

руль"
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Свобода слова з Андрі#

єм Куликовим
01:00 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але факт"
06:30 "Документальний де#

тектив"
07:00 Т/с "Адвокат"
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
09:55 "ВусоЛапоХвіст"
10:10 Х/ф "Сніг на голову" (1)
12:10 Х/ф "Звідки беруться

діти?"
14:00 "Зіркове життя. Найко#

ротші шлюби"
15:00 "Нез'ясовно, але факт"
16:00 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна#Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 "Зіркове життя. Та#

тові доньки. Без ди#
тинства"

20:10 "Х#Фактор"
20:55 "Куб"

22:00 "Вікна#Новини"
22:25 "Х#Фактор"
00:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:35 Т/с "Курсанти"
06:05 Kids Time
06:10 М/с "Назад у майбут#

нє"
06:35 М/с "Джуманджи"
06:55 Kids Time
07:00 Барбоскіни
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський вік

або Усі чоловіки сво..."
10:10 Здрастуйте # я ваша

мама
11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 М/с "Фінес і Ферб"
13:30 М/с "Бетмен"
13:50 М/с "Аладін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Аферисти
22:55 Т/с "Бальзаківський вік

або Усі чоловіки сво..."

06:00 "Ранок на К1"
08:20 Д/п "Мега мисливці"
09:20 "Три сестри"
09:55 "Красиво жити. Пода#

рунок"
11:00 "Три сестри"
12:20 Х/ф "Бажання"
14:40 Х/ф "Нові пригоди Пі#

ноккіо"
16:30 Х/ф "П'ятеро дітей і

чаклунство"
18:05 Х/ф "У країні жінок"
20:00 "Історії великого міста.

Заміж за зірку"
21:00 Т/с "Закрита школа"

22:00 Т/с "Голоси"
23:05 Т/с "Медіум"
00:50 "15 хвилин до завтра"

06:05 "Легенди бандитсько#
го Києва"

06:30 Х/ф "Ходіння по
муках" (1)

08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Правда життя". Тату:

на вістрі голки
09:00 Д/с "Православні свя#

ті"
10:00 Т/с "CSI: Нью#Йорк"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Розвідники"
18:30 "Агенти впливу"
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"
20:20 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 "Свідок"
22:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
23:00 Т/с "Закон і порядок"
00:00 "Свідок"

00:20 Х/ф "Смертельна во#
да" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Дикий # 2" (1)
10:00 Х/ф "Лісове озеро" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять"
13:00 Т/с "Катина любов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:10 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина любов" (1)
20:10 Т/с "Дикий # 2" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Х/ф "Швидкий і мерт#

вий" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН
ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,,    11117777

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    пппоооонннееееддддііііллллоооокккк    ,,,,    111666    
15 січня 2012 року

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1954 — місто Проскурів перейменовано у
Хмельницький. 

1963 — Микита Хрущов оголосив про наяв#
ність у СРСР водневої бомби.

1969 — чеський студент Ян Палах здійснив
акт самоспалення в Празі на Вацлавській пло#
щі на знак протесту проти радянського втор#
гнення 1968 року.

НАРОДИЛИСЯ: 

1934 — Василь Лановий, російський актор
українського походження.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1209 — у Кембриджі відкрився університет.

1595 — Французький король Генріх Наварр#
ський оголосив війну Іспанії. 

1990 — американськими авіанальотами на
Ірак почалася операція «Буря в пустелі».

НАРОДИЛИСЯ: 

1899 — Аль Капоне, американський гангстер.

1942 — Мухамед Алі, американський боксер.

1961 — Майя Чибурданідзе, грузинська ша#
хістка, чемпіонка світу. 
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї#

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:15 Погода
06:20 Православний кален#

дар
06:25 Огляд преси
06:35 Експерт на зв'язку
07:15 Ера бізнесу
07:20 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
09:35 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 Погода
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Кордон держави
12:40 Х/ф "Жили три холос#

тяки"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агросек#

тор
15:50 Х/ф "Час відпочинку

від суботи до поне#
ділка"

17:15 Т/с "Ставка більша за
життя" 

18:15 221. Екстрений виклик
18:20 Новини (із сурдопере#

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Погода
19:30 Перші юнацькі зимові

Олімпійські ігри. Що#
денник

19:45 221. Екстрений вик#
лик. Тиждень

20:30 "Зимовий жарт".
М. Задорнов

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс#мінус

21:30 Світ спорту
21:40 Діловий світ
21:50 Досвід
22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Ке#

но
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:50 "Служба розшуку ді#
тей"

06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чіп і Дейл:

бурундуки#рятівни#
ки" (1)

07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 "Сімейні мелодрами"
10:50 "Не бреши мені # 2"
11:50 "Потойбічна Україна.

Х#фауна"
12:45 Т/с "Клон # 2"
14:25 "Зірка + Зірка # 2"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:45 "Сімейні мелодрами"
18:35 "Не бреши мені # 2"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 "Пекельна кухня # 2"
22:40 "Ілюзія безпеки. Лівий

автосервіс"
23:40 ТСН
23:55 Х/ф "Антибумер" (2)
01:35 "Мама у законі"

06:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів # 5"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подроби#

цях"

07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Пандора"
11:20 Д/с "Детективи"
12:00 Новини
12:15 Д/с "Детективи"
12:55 "Знак якості"
13:20 Т/с "Псевдонім "Алба#

нець" # 3"
14:15 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 5"
15:15 "Судові справи"
16:05 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Обручка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби#

цях"
20:30 Т/с "Пандора"
22:35 Т/с "Псевдонім "Алба#

нець" # 3"
23:50 Х/ф "Санта на про#

даж"
01:20 Д/ф "І. Аллєгрова. Іду,

щоб залишитися"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Інститут шляхет#

них панянок" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Баффі # винищу#

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
12:55 Секс#битва
13:20 Т/с "Хто у домі госпо#

дар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Одна за всіх
14:40 Дім#2
15:35 Т/с "Ранетки" (1)
16:30 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Універ" (2)
18:20 Т/с "Хто у домі госпо#

дар?" (1)
18:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

19:15 Одна за всіх
19:45 Даєш молодь!
20:15 Т/с "Універ" (2)
21:35 Т/с "Щоденники Тем#

ного" (2)
22:10 Т/с "Фізика чи хі#

мія" (2)
23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
23:25 Х/ф "Кохання та інші

катастрофи" (2)

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Т/с "Таксі" 
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Таємниці

слідства"
14:05 Т/с "Морський пат#

руль"
16:35 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:25 Т/с "Даішники"
22:35 Т/с "Таксі" 
23:00 Факти. Підсумок
23:15 Х/ф "Спартанець" (2)

05:30 "Нез'ясовно, але
факт"

06:15 Т/с "Адвокат"
08:00 Кінець ефіру
УВАГА! ДО 11:00 # ПРОФІ#

ЛАКТИКА
11:00 "ВусоЛапоХвіст"
12:05 Х/ф "Птах щастя" (1)
14:00 "Зіркове життя.

Народжені в чужо#
му тілі"

15:00 "Нез'ясовно, але факт"
16:00 "Битва екстрасенсів"

18:00 "Вікна#Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 "Зіркове життя. Топ#

скандали 2011 року"
20:10 "Х#Фактор"
22:00 "Вікна#Новини"
22:25 "Х#Фактор"
23:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:55 Т/с "Адвокат"

04:40 Т/с "Курсанти"
06:10 Kids Time
06:15 М/с "Назад у майбут#

нє"
06:40 М/с "Джуманджи"
06:55 Kids Time
07:00 Барбоскіни
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

10:10 Здрастуйте # я ваша
мама

11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:55 М/с "Фінес і Ферб"
13:30 М/с "Бетмен"
13:50 М/с "Аладдін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Кадети"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Ревізор
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Далекі родичі"
08:55 "Жіноча ліга"
09:25 "Три сестри"
09:55 "Ще не вечір"
10:50 Т/с "Солдати"

13:40 Т/с "Таємниці Смолві#
ля"

15:20 Т/с "Ксена # принце#
са#воїн"

16:15 Т/с "Пригоди Геркуле#
са"

17:10 "Далекі родичі"
18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Війна статей. Друж#

ба"
21:00 Т/с "Закрита школа"
22:00 Т/с "Голоси"
23:05 Т/с "Медіум"
00:50 "15 хвилин до завтра"

05:45 "Легенди бандитсько#
го Києва"

06:35 Х/ф "Ходіння по му#
ках" (1)

08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"
13:40 Т/с "Марш Турець#

кого # 2"
15:35 Х/ф "Візит до Мінотав#

ра" (1)
18:30 "Правда життя". Конт#

роль над тілом

19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"
20:20 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 "Свідок"
22:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
23:00 Т/с "Закон і порядок"
00:00 "Свідок"
00:20 Х/ф "Гриби" (3)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Дикий # 2" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Хранитель" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять"
13:00 Т/с "Катина любов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:10 Щиросерде зізнан#

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина любов" (1)
20:10 Т/с "Дикий # 2" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Т/с "Подружжя" (1)
23:20 Т/с "Камелот" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

У основі детективної історії � пошуки зниклої
скрипки Антоніо Страдіварі. Це одна сюжетна
лінія фільму. Але одночасно з нею існує друга �
історична. Вона переносить глядача в XVII
століття і присвячена життю Майстра і його
роботі над скрипкою.

"Візит до Мінотавра", 
Середа,18 січня, НТН, 15:35

Напередодні Різдва група те�
рористів захопила міжнарод�
ний аеропорт. Вони утримують
тисячі мандрівників, як заруч�
ників. Терористи � банда від�
ступників з відмінно озброєних
командос, очолюваних одер�
жимим жорстокістю офіцером.
Їхня мета � врятувати наркоба�
рона. Банда підготовлена до
всіляких випадковостей, за ви�
нятком однієї � зустрічі з Джо�
ном МакКлейном, поліцей�

ським, який відчув, що вже сти�
кався з одним з терористів. Брюс Вілліс поверта�
ється в ролі супергероя�поліцейського, який
б'ється не тільки з терористами, але і з некомпе�
тентним шефом поліції аеропорту, тупоголовим
начальником антитерористичного підрозділу і
страшним сніговим бураном. Його дружина знахо�
диться в одному з літаків, що кружляють над аеро�
портом. А паливо � на межі ...

"Міцний горішок� 2", 
П'ятниця, 20  січня, 1+1, 21:10

Через два роки
після того, як
Таємна корпорація
розпалася через
протиріччя, Скубі�
Ду і його кмітливі
приятелі, які
розкрили не один
злочин, Фреда
(Фредді Принц�
Молодший), Дафну
(Сара Мішель
Геллар), Шеггі
(Метью Ліллард) і
Велму (Лінда
Карделіні), по
одному викликають
на Лиховісний
острів, щоб вони

почали розслідування серії паранормальних
явищ, що відбуваються у Спрінг�Брейку.

"Скубі�Ду", 
Неділя, 22 січня, Новий канал, 16:55

У доктора Джона Дуліт�
тла є, здається, все,
про що тільки можна
мріяти: вдала кар’єра,
вродлива дружина й дві
чарівні дочки. На довер�
шення до всього він
ось�ось укладе найбіль�
шу в своєму житті фі�
нансову угоду. Корот�

ше, доктор Дуліттл –
справжній щасливчик. І раптом стається жахливе: док�
тор Дуліттл помічає, що в ньому прокидається колись
властива йому здатність... говорити мовою тварин.
Дуліттл у прямому сенсі розуміє поклик природи та мо�
же на нього відповісти. Відтепер його чекає справжнє
"собаче життя". Чотириногі й пернаті пацієнти, почув�
ши про чудесного цілителя, не дають йому проходу ані
вдома, ані на роботі: "Годі базікати, лікуй!"...

"Лікар Дуліттл", 
Субота, 21 січня, 1+1, 15:15

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Іван Коваль виконує свій
інтернаціональний обов’язок в
Афганістані. Під час
перестрілки с душманами він
вбиває одного з них. Суд
визначає, що вбивство було
невиправданим та призначає
хлопцю 15 років в’язниці. Під
час конвоювання Івана на
гауптвахту його викрадають
душмани і він потрапляє до
них в полон. Втечі, погоні,
екстремальні ситуації
ставлять цей фільм поруч з
кращими зразками фільмів в
стилі «екшн».

"Афганець", 
Субота, 21 січня, НТН, 23:00

Віра � вродлива мо�
лода жінка � ніяк не
може влаштуватися
на роботу, оскільки
краса їй тільки зава�
жає: на кожному но�
вому місці роботи во�
на отримує від на�
чальника непристойні
пропозиції. Подруга
Віри, Катя, яка пра�

цює в театрі, за допомогою гриму робить із Віри «страшнень�
ку». І тут дівчині посміхається удача: вона влаштовується в ба�
гатий будинок нянею для маленького хлопчика. Сергій, батько
хлопчика � успішний бізнесмен � має укласти важливу угоду,
однією з головних умов якої є одруження Сергія. У Сергія є дів�
чина Галя, яка вже майже пройшла перевірку: Сергій предста�
вився їй безробітним, бажаючи впевнитися, що Галя дійсно ко�
хає його, а не його гроші. Але як тепер сказати Галі правду?

Тим більше, що Сергій розуміє, що закоханий у Віру.

"Прилетить раптом чарівник", 
Четвер, 19 січня, СТБ, 11:50

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1654 — в Переяславі відбулась рада Війська
Запорозького.

1871 — у Версальському палаці під Парижем,
після закінчення програної французами
Франко#пруської війни, проголошено ство#
рення Німецької імперії. 

1944 — На Волині відбулися перші серйозні
сутички Української повстанської армії (УПА) з
військами НКВС. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1962 — Тамара Гвердцителі, грузинська спі#
вачка. 
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Укра#

їно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:15 Погода
06:20 Православний кален#

дар
06:25 Огляд преси
06:35 Експерт на зв'язку
07:15 Ера бізнесу
07:20 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 Погода
11:10 Здоров'я
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:40 Ближче до народу
13:10 Крок до зірок. Євро#

бачення
13:50 Х/ф "Чоловік собаки

Баскервілей"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агросек#

тор
15:50 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жінки)
16:50 Т/с "Ставка більша за

життя" 
18:05 Перші юнацькі зимові

Олімпійські ігри. Що#
денник

18:15 221. Екстрений вик#
лик

18:20 Новини (із сурдопе#
рекладом)

18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Концерт Вітаса "По#

вернення додому"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс#мінус
21:30 Світ спорту

21:40 Діловий світ
21:50 Богатирські ігри
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Макси#

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:50 "Служба розшуку ді#
тей"

06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чіп і Дейл:

бурундуки#рятівни#
ки" (1)

07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 "Сімейні мелодрами"
10:50 "Не бреши мені # 2"
11:50 "Ілюзія безпеки. Лівий

автосервіс"
12:45 Т/с "Клон # 2"
14:25 "Зірка + Зірка # 2"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:45 "Сімейні мелодрами"
18:35 "Не бреши мені # 2"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 Х/ф "Ясновидиця" (1)
23:10 ТСН
23:25 Х/ф "Нічний прода#

вець" (2)
01:00 "Мама у законі"

06:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів # 5"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подроби#

цях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини

08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Пандора"
11:20 Д/с "Детективи"
12:00 Новини
12:15 Д/с "Детективи"
12:55 "Знак якості"
13:20 Т/с "Псевдонім "Алба#

нець" # 3"
14:15 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 5"
15:15 "Судові справи"
16:05 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Обручка"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби#

цях"
20:30 Т/с "Пандора"
22:35 Т/с "Псевдонім "Алба#

нець" # 3"
23:50 Х/ф "Караюча сила"
01:45 "Подробиці"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Інститут шляхет#

них панянок" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Баффі # винищу#

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
12:55 Секс#битва
13:20 Т/с "Хто у домі госпо#

дар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Одна за всіх
14:40 Дім#2
15:35 Т/с "Ранетки" (1)
16:30 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Універ" (2)
18:20 Т/с "Хто у домі госпо#

дар?" (1)
18:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
19:15 Одна за всіх
19:45 Даєш молодь!
20:15 Т/с "Універ" (2)
21:35 Т/с "Щоденники Тем#

ного" (2)
22:10 Т/с "Фізика чи хі#

мія" (2)

23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
23:25 Х/ф "Флірт зі звіром"

(2)
01:00 До світанку

05:05 Погода
05:10 Факти
05:25 Світанок
06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с "Таксі" 
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Таємниці

слідства"
14:00 Т/с "Даішники"
16:25 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:25 Т/с "Даішники"
22:40 Т/с "Таксі" 
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф "Кочегар" (2)
01:20 Спорт

05:50 "Нез'ясовно, але
факт"

06:35 "Документальний де#
тектив"

07:00 Т/с "Адвокат"
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
09:55 "ВусоЛапоХвіст"
11:50 Х/ф "Прилетить рап#

том чарівник" (1)
13:50 "Зіркове життя. Топ#

скандали 2011 року"
14:50 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасенсів.

Війна світів"
18:00 "Вікна#Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 "Зіркове життя. За#

ручниці епізодів"

20:10 "Х#Фактор"
22:00 "Вікна#Новини"
22:25 "Х#Фактор"
23:50 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:50 Т/с "Адвокат"

04:40 Т/с "Курсанти"
06:10 Kids Time
06:15 М/с "Назад у майбут#

нє"
06:40 М/с "Джуманджи"
06:55 Kids Time
07:00 Барбоскіни
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

10:10 Батьки і діти
11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:55 М/с "Фінес і Ферб"
13:30 М/с "Бетмен"
13:50 М/с "Аладін"
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Світлі голови. Зимові

ігри
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

00:00 Т/с "Щоденники вам#
піра" (2)

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Далекі родичі"
08:55 "Жіноча ліга"
09:25 "Три сестри"
09:55 "Війна статей. Друж#

ба"
10:50 Т/с "Солдати"
13:40 Т/с "Таємниці Смолві#

ля"
15:20 Т/с "Ксена # принце#

са#воїн"
16:15 Т/с "Пригоди Геркуле#

са"
17:10 "Далекі родичі"
18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Історії великого міс#

та"
21:00 Т/с "Закрита школа"
22:00 Т/с "Голоси"
23:05 Т/с "Медіум"
00:50 "15 хвилин до завтра"

05:55 "Легенди бандитсько#
го Києва"

06:45 Х/ф "Варіант "Зом#
бі" (1)

08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"
13:35 Т/с "Марш Турецько#

го # 2"
15:30 Х/ф "Візит до Мінота#

вра" (1)
17:05 Х/ф "Кожний деся#

тий" (1)
18:30 Д/ф "Сльози Божої

матері"
19:00 "Свідок"

19:20 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів # 9"

20:20 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 "Свідок"
22:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
23:00 Т/с "Закон і порядок"
00:00 "Свідок"
00:20 Х/ф "Пекло" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Дикий # 2" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Хранитель" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять"
13:00 Т/с "Катина лю#

бов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:10 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина лю#

бов" (1)
20:10 Т/с "Дикий # 2" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Т/с "Подружжя" (1)
23:20 Т/с "Камелот" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Укра#

їно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:15 Погода
06:20 Православний ка#

лендар
06:25 Огляд преси
06:35 Експерт на зв'язку
07:15 Ера бізнесу
07:20 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Д/ф "Темна матерія"
10:00 Ток#шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 Погода
11:10 Ток#шоу "Віра. Надія.

Любов"
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 "Надвечір'я" з Т. Щер#

батюк
12:55 Околиця
13:20 Х/ф "Парад планет"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро#

сектор
15:50 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чоловіки)
17:10 Т/с "Ставка більша за

життя" 
18:05 Перші юнацькі зимо#

ві Олімпійські ігри.
Щоденник

18:15 221. Екстрений вик#
лик

18:20 Новини (із сурдопе#
рекладом)

18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:45 Новорічний жарт з

групою "ЕКС#ББ" і
С. Альтовим

20:40 After Live (За лаштун#
ками Шустер#Live)

21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс#мінус
21:25 Шустер#Live
22:45 Трійка, Кено, Секун#

да удачі
22:50 Шустер#Live
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чіп і Дейл:

бурундуки#рятівни#
ки" (1)

07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:05 "Сімейні мелодрами"
11:00 "Не бреши мені # 2"
12:00 "Чесно"
12:55 Т/с "Клон # 2"
14:35 "Зірка + Зірка # 2"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:45 "Сімейні мелодрами"
18:35 "Не бреши мені # 2"
19:30 ТСН
20:15 "Велика різниця по##

українськи"
21:10 Х/ф "Міцний горі#

шок# 2" (2)
23:25 Х/ф "Області темря#

ви" (2)
01:25 "Мама у законі"

06:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів # 5"

07:00 Новини
07:10 "З новим ранком"
07:30 "Спорт у "Подроби#

цях"
07:35 "З новим ранком"
08:00 Новини
08:10 "З новим ранком"
08:30 Новини
08:35 "З новим ранком"
09:00 Новини

09:10 Т/с "Пандора"
11:20 Д/с "Детективи"
12:00 Новини
12:15 Т/с "Псевдонім "Ал#

банець" # 3"
13:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 5"
15:15 "Судові справи"
16:05 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Обручка". За#

ключна серія.
19:10 "Вечірній квартал.

Новий рік"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби#

цях"
20:30 "Вечірній квартал.

Новий рік"
22:30 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо#
вим"

01:10 Х/ф "Російська гра"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Інститут шляхет#

них панянок" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
09:55 Т/с "Баффі # винищу#

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
12:55 Секс#битва
13:20 Т/с "Хто у домі гос#

подар?" (1)
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Одна за всіх
14:40 Дім#2
15:35 Т/с "Ранетки" (1)
16:30 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Універ" (2)
18:20 Т/с "Хто у домі гос#

подар?" (1)
18:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
19:15 Одна за всіх
19:45 Даєш молодь!
20:15 Т/с "Універ" (2)
21:35 Т/с "Щоденники

Темного" (2)

22:10 Теорія зради
23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
23:25 Х/ф "Стильні штуч#

ки" (2)
01:00 До світанку

05:00 Служба розшуку ді#
тей

05:05 Погода
05:10 Факти
05:25 Світанок
06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с "Таксі" 
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп#10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Таємниці

слідства"
14:05 Т/с "Даішники"
16:35 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:25 Т/с "Даішники"
22:40 Х/ф "Незбагнен#

не" (2)
00:35 Самозванці

06:00 "Документальний
детектив"

06:25 Х/ф "Бережіть чоло#
віків" (1)

07:55 Х/ф "Небезпечно для
життя!" (1)

09:50 Х/ф "Балада про від#
важного лицаря Ай#
венго" (1)

11:50 Х/ф "Невловимі мес#
ники" (1)

13:15 Х/ф "Нові пригоди
невловимих" (1)

15:05 Х/ф "Корона Росій#
ської імперії, або
Знову невловимі" (1)

18:00 "Вiкна#Новини"

18:10 Х/ф "Спортлото#
82" (1)

20:05 "Х#Фактор"
22:00 "Вiкна#Новини"
22:25 "Х#Фактор"
23:20 Х/ф "Прилетить рап#

том чарівник" (1)
01:25 "Вiкна#Спорт"

04:40 Т/с "Курсанти"
06:10 Kids Time
06:15 М/с "Назад у майбут#

нє"
06:40 М/с "Джуманджи"
06:55 Kids Time
07:00 Барбоскіни
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

10:10 Батьки і діти
11:50 Т/с "Татусеві дочки"
12:55 М/с "Фінес і Ферб"
13:30 М/с "Бетмен"
13:50 М/с "Аладін"
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Україна чудес
22:45 Т/с "Бальзаківський

вік або Усі чоловіки
сво..."

23:45 Т/с "Щоденники
вампіра" (2)

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Далекі родичі"
08:55 "Жіноча ліга"
09:25 "Три сестри"
09:55 "Історії великого міс#

та"

10:50 Т/с "Солдати"
13:40 Т/с "Таємниці Смол#

віля"
15:20 Т/с "Ксена # принце#

са#воїн"
16:15 Т/с "Пригоди Герку#

леса"
17:10 "Далекі родичі"
18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Красиво жити. Тран#

спорт"
21:00 Т/с "Закрита школа"
22:00 "КВН"
01:10 "15 хвилин до зав#

тра"

05:45 "Легенди бандит#
ського Києва"

06:35 Х/ф "Жорсто#
кість" (1)

08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос#Андже#

лес"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів # 9"
13:40 Т/с "Марш Турецько#

го # 2"
15:30 Х/ф "Три відсотки

ризику" (1)

17:00 Х/ф "Республіка
ШКІД" (1)

19:00 "Свідок"
19:20 Х/ф "Патруль"
21:30 "Свідок"
22:00 Х/ф "Чорне місто" (2)
00:00 "Свідок"

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Дикий # 2" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Хранитель" (1)
12:00 Ток#шоу "Нехай гово#

рять"
13:00 Т/с "Катина лю#

бов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:10 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про#

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина лю#

бов" (1)
20:10 Т/с "Дикий # 2" (1)
21:10 Шоу "Тільки один"
22:10 Т/с "Подружжя" (1)
02:00 Х/ф "Гербарій Маші

Колосової" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    пппп'''яяяяттттннннииииццццяяяя,,,, 22220000

15 січня 2012 року

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1655 — В битві під Охматовим українські ко#
заки розбили польське військо.

1963 — Перший виступ групи «Бітлз» на теле#
баченні.

1966 — Індіра Ганді стала третім прем'єр#мі#
ністром Індії.

НАРОДИЛИСЯ: 

1809 — Едгар Аллан По, американський пись#
менник.

1839 — Поль Сезан, французький художник#
імпресіоніст 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1265 — перша сесія англійського пар#
ламенту 

1661 — засновано Львівський університет

1980 — Президент США Джиммі Картер ого#
лосив бойкот Олімпійських ігор у Москві 

2011 — перший сонячний вітрильник НАСА,
Нановітрильник#Д, розгорнув своє вітрило на
навколоземній орбіті. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1920 — Федеріко Фелліні, італійський
режисер 
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15 січня 2012 року

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00 Погода
06:20 Світ православ'я
07:10 Ера здоров'я
07:35 М/ф
07:50 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ#

НИЙ
08:00 Шустер#Live
12:35 Глибинне буріння
13:05 Православна ен#

циклопедія
13:30 Зелений коридор
13:45 Біатлон. Кубок сві#

ту. Естафета (жін#
ки)

15:05 В гостях у Д. Гор#
дона

16:45 Біатлон. Кубок сві#
ту. Мас#старт (чо#
ловіки)

17:25 Перші юнацькі зи#
мові Олімпійські
ігри. Щоденник

17:35 Золотий гусак
18:00 Світ атома
18:25 Новорічний во#

гник на Першому.
Святкують Драко#
ни та Кролики

21:00 Підсумки дня
21:35 Зворотній зв'язок
21:45 Творчий вечір А.

Демиденка
22:35 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трій#

ка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера здоров'я
23:25 Погода
23:30 Експерт на зв'язку

23:50 Оперативний
об'єктив

00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:30 М/ф "Смурфи" (1)
07:25 "Справжні ліка#

рі # 2"
08:10 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте#

рея "Хто там?"
10:00 Дісней! "Месни#

ки" (1)
10:25 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
10:50 "Світ навиворіт:

Камбоджа"
11:45 "Пекельна кухня #

2"
13:10 "Голос країни. Но#

ва історія"
15:15 Х/ф "Лікар Ду#

літтл" (1)
16:50 "Велика різниця

по#українськи"
17:45 Х/ф "Іван Василь#

ович змінює про#
фесію" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Три напівгра#

ції" (1)
23:25 Х/ф "Міцний горі#

шок# 2" (2)
01:30 Х/ф "Області тем#

ряви" (2)

06:15 "Велика політика з
Євгенієм Кисель#
овим"

08:25 "Містечко"

09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вста#

вай!"
10:45 "Найрозумніший"
12:40 Т/с "Відкрийте, 

це я" 
16:30 "Пороблено в Ук#

раїні"
17:25 "Вечірній квартал.

Новий рік"
20:00 "Подробиці"
20:30 Новорічна "Вели#

ка різниця"
22:30 Концерт до дня

народження 
В. Висоцького

00:40 Х/ф "Блаженство"

06:00 Дізнайся як
06:15, ТЕТ 02:00 Дай#

джест
07:05 Мультик з Лунті#

ком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунті#

ком
09:30 Єралаш
10:10 Одна за всіх
10:35 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
11:30 Т/с "Моя прекрас#

на няня" (1)
12:30 ТЕТ
13:20 Х/ф "Досягни ус#

піху" (1)
15:00 Одна за всіх
15:30 Даєш молодь!
15:55 Т/с "Універ" (2)
17:50 Х/ф "Східна наре#

чена" (1)
19:45 Даєш молодь!
20:40 Т/с "Універ" (2)

23:00 Х/ф "Діти кукуруд#
зи 666. Ісаак по#
вернувся" (2)

00:25 До світанку

05:25 Погода
05:30 Факти
06:00 Погода
06:05 Козирне життя
06:30 Х/ф "Випадковий

шпигун"
08:00 Бережись автомо#

біля
09:00 Люди, коні, кроли#

ки… і домашні ро#
лики

10:00 Квартирне питан#
ня

11:00 ЄвроФуд#2012
11:55 Утриматись у кріс#

лі
12:55 Спорт
13:00 Наша Russia
13:45 Стоп#10
14:45 Провокатор
15:45 Максимум в Укра#

їні
16:45 Х/ф "Машина ча#

су"
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Т/с "Бомбило"
21:00 Наша Russia
22:10 Самозванці
23:10 Х/ф "З чистого ар#

куша" (2)
01:05 Х/ф "Зодіак" (2)

05:05 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:30 Х/ф "Золоті роги" (1)
07:50 "Караоке на Май#

дані"
08:50 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
12:00 М/ф "Пінгвіни Ма#

дагаскару" (1)
13:00 Х/ф "Весілля у

Малинівці" (1)
15:00 Х/ф "Нерозумна

зірка" (1)
17:00 Х/ф "Приватний

детектив, або
Операція "Коопе#
рація" (1)

19:00 Х/ф "Спортло#
то#82" (1)

20:55 Х/ф "Мандрівка у
закоханість" (1)

23:10 Х/ф "Нерозумна
зірка" (1)

01:10 Х/ф "Весілля у
Малинівці" (1)

05:15 Т/с "Курсанти"
06:05 Т/с "Журнал мод"
07:05 Х/ф "Маппети з

космосу"
08:45 Казки братів

Гримм. "Король#
жабеня"

10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:15 ТОП#100
13:20 Новий погляд
14:20 Кухня на двох
15:25 Україна чудес
16:25 Х/ф "Вид зверху

краще"
18:15 Х/ф "Секс у вели#

кому місті" (2)
21:15 Х/ф "Ван Хель#

синг" (2)
00:05 Спортрепортер

00:10 Х/ф "Співак на ве#
сіллі" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:40 "Жіноча ліга"
08:10 "Далекі родичі"
09:05 "У пошуках при#

год"
10:00 Д/п "Дивовижна

планета"
11:05 Д/п "Найдивовиж#

ніші тварини світу"
12:10 Х/ф "Принцеса#

наречена"
14:10 Т/с "Заметіль"
18:10 "Велика різниця"
19:10 "КВК"
22:20 Х/ф "Улюблена

донька тата Кар#
ло"

00:20 "Нічне життя"

05:45 "Легенди бандит#
ської Одеси"

07:05 Т/с "Інспектор
Деррік" (1)

09:25 Х/ф "Патруль"
11:30 "Речовий доказ".

Заручник у полоні
12:00 "Головний свідок"
13:00 Т/с "Розвідники"
19:00 Т/с "Об'єкт 11"
23:00 Х/ф "Афганець"

(3)
00:50 Х/ф "Мулан"

06:00 Срібний апель#
син

07:00 Події
07:15 Х/ф "Казаам" (1)
09:00 Х/ф "Руда" (1)
11:00 Т/с "Хранитель" (1)
13:00 Х/ф "Любов на сі#

ні" (1)
15:00 Т/с "Останній кор#

дон. Продовжен#
ня" (1)

19:00 Події
19:20 Т/с "Останній кор#

дон. Продовжен#
ня" (1)

21:20 Т/с "Ісаєв. Моло#
дість Штірліца" (1)

01:15 Т/с "Хранитель" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00 Погода
06:10 Крок до зірок
07:10 Д/ф "Світ тварин

з Джеродом Міл#
лером"

07:40 Сільський час
08:00 Укравтоконти#

нент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ#

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу
10:00 Хто у домі хазяїн?
10:20 Крок до зірок. Єв#

робачення
11:00 Шеф#кухар краї#

ни
11:50 Кумири і кумир#

чики
12:15 Караоке для до#

рослих
12:55 Атака магії
13:25 Біатлон. Кубок

світу. Мас#старт
(жінки)

14:10 Маю честь запро#
сити

14:55 Хокей. Матч зірок
16:30 Перші юнацькі зи#

мові Олімпійські
ігри. Щоденник

17:20 Погода
17:25 Біатлон. Кубок

світу. Естафета
(чоловіки)

18:05 Діловий світ. Тиж#
день

18:35 Cвятковий кон#
церт до Дня Со#
борності "Україна #
я # Україна" 

20:40 Головний аргу#
мент

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору

22:00 Фольк#music
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено,

Максима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Під#

сумки
23:30 Погода
23:35 DW. Новини Єв#

ропи
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:55 М/ф "Самотній
воїн" (1)

08:30 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото#

забава"
10:00 Дісней! "Месни#

ки" (1)
10:25 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
10:50 "Дикі і смішні"
11:15 "Хованки"
12:10 Кулінарне шоу з

Юрієм Горбуно#
вим "Смакуємо"

12:45 "Я так живу"
13:10 "Шість кадрів"
13:40 "Міняю жінку # 4"
14:50 "Зірки в опері"
16:10 Х/ф "Три напів#

грації" (1)
19:30 "ТСН#тиждень"
20:15 "Голос країни. Но#

ва історія"
22:25 Т/с "Інтерни" (2)
22:50 "Світське життя"
23:50 "ТСН#тиждень"
00:40 Х/ф "Маска#

рад" (2)
02:30 Х/ф "Аскарі" (1)
03:55 Х/ф "Велика вте#

ча" (1)

06:40 "Найрозумніший"
08:15 "Формула любо#

ві"

09:20 "Школа лікаря Ко#
маровського"

10:00 "Неділя з "Квар#
талом"

11:00 Т/с "Відкурличуть
журавлі" 

15:30 Новорічна "Вели#
ка різниця"

17:30 Д/ф "Друге при#
шестя Ванги"

20:00 "Подробиці тиж#
ня"

21:00 Т/с "Усе, що нам
потрібно" 

01:25 Д/ф "Золото
Единбурга. Під#
водна епопея"

02:20 "Подробиці тиж#
ня"

03:05 Х/ф "Азартна гра"

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунті#

ком
07:35 Малята#твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунті#

ком
09:30 Єралаш
10:05 Одна за всіх
10:30 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
11:25 Т/с "Моя пре#

красна няня" (1)
12:25 Х/ф "Східна наре#

чена" (1)
14:20 Одна за всіх
14:50 Даєш молодь!
15:45 Т/с "Універ" (2)
18:00 Х/ф "На морі" (2)
19:45 Даєш молодь!
20:40 Т/с "Універ" (2)
22:30 Х/ф "Мамо, не

горюй#2" (2)
00:20 Дурнєв + 1
00:50 6 кадрів

06:00 Погода

06:05 Факти
06:20 Погода
06:25 Квартирне питан#

ня
07:10 Анекдоти по#ук#

раїнськи
07:40 Т/с "Рюрики"
08:30 ЄвроФуд#2012
09:15 Т/с "Бомбило"
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Містер Кру#

тий"
14:10 Х/ф "Випадковий

шпигун"
16:00 Х/ф "За 80 днів

навколо світу"
18:35 Наша Russia
18:45 Факти. Вечір
19:00 Спорт
19:05 Наша Russia
19:55 Х/ф "Громобій"
22:05 Х/ф "Останній са#

мурай"
01:10 Х/ф "З чистого

аркуша" (2)
02:50 Інтерактив. Тиж#

невик
03:05 Х/ф "Магічна

флейта"

05:40 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:55 Х/ф "Вогонь, вода
й... мідні труби"
(1)

08:40 "Сніданок з Юлі#
єю Висоцькою"

08:50 "Їмо вдома"
10:00 "Неймовірні істо#

рії кохання"
11:00 "Караоке на Май#

дані"
11:55 Х/ф "Мандрівка у

закоханість" (1)
14:10 Х/ф "Шерлок

Холмс і доктор
Ватсон" (1)

17:10 "Зіркове життя.
Топ#скандали
2011 року"

18:05 "Паралельний
світ"

19:05 "Битва екстра#
сенсів"

21:05 Т/с "Почати спо#
чатку. Марта" (1)

01:00 "Неймовірні істо#
рії кохання"

01:55 Х/ф "Приватний
детектив, або
Операція "Коопе#
рація" (1)

05:25 Т/с "Ранетки"
06:15 Кліпси
06:30 Т/с "Журнал мод"
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у ліка#

ря
08:35 Казки братів

Грімм. "Розумна
дочка селянина"

09:45 М/ф "Том і Джер#
рі: Політ на Марс"

11:10 Х/ф "Вид зверху
кращий"

13:00 Шоуманія
13:50 Світлі голови
15:00 Парад порад
16:15 Файна Юкрайна
16:55 Х/ф "Скубі#Ду"
18:45 Х/ф "Троя" (2)
22:00 Х/ф "Щира прав#

да" (2)
00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф "Ходять чут#

ки" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:55 Д/п "Дивовижна

планета"
09:00 "У пошуках при#

год"
10:00 Д/п "Найдиво#

вижніші тварини
світу"

11:00 Д/п "Мега мис#
ливці"

12:05 М/ф "Планета 51"
14:00 Х/ф "Кактус і

Олена"
16:05 Х/ф "Улюблена

донька тата Кар#
ло"

18:05 "Три сестри"
19:10 Х/ф "Джильї"
21:45 Х/ф "Сімнадцяти#

річні"
23:35 "Велика різниця"
00:40 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит#
ської Одеси"

07:25 Т/с "Шатун"
11:30 "Легенди карного

розшуку". Остан#
ній бій Івана Паха#
на

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Д/с "Православні

святі"
14:00 "Бушидо". Найк#

ращі бої В. Зангіє#
ва

15:00 Т/с "Об'єкт 11"
19:00 Х/ф "Мулан"
21:10 Х/ф "Мічений" (2)
23:15 Х/ф "Далеко від

Лох#Несса" (3)
01:15 Х/ф "Афганець" (3)
02:40 "Речовий до#

каз"

06:00 Срібний апель#
син

07:00 Події
07:20 Х/ф "Пані покоїв#

ка" (1)
09:10 Х/ф "Любов на сі#

ні" (1)
11:10 Т/с "Хранитель" (1)
13:10 Х/ф "На все жит#

тя" (1)
15:00 Скетчком "Жити

будете!" (1)
16:00 Шоу "Тільки

один"
17:00 Т/с "Останній

кордон. Продов#
ження" (1)

19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Останній

кордон. Продов#
ження" (1)

23:30 Х/ф "Репортаж
долі" (2)

01:20 Т/с "Хранитель" (1)
02:50 Щиросерде зіз#

нання
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф "Пані покоїв#

ка" (1)
05:35 Срібний апель#

син

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1506 — За розпорядженням римського папи
Юлія II утворюється армія Ватикану — Швей#
царська гвардія. 

1919 — відбулися Закарпатські всенародні
збори, де ухвалили рішення щодо возз'єднан#
ня Закарпаття з Україною.

1954 — у США спускається на воду перший
підводний човен з атомним реактором «Науті#
лус».

НАРОДИЛИСЯ: 

1960 — Дмитро Харатьян, російський актор.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1905 — Масовий розстріл демонстрації в Пе#
тербурзі, «кривава неділя».

1919 — Директорія УНР проголосила Акт злу#
ки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні
Області УНР.

1990 — Близько двох мільйонів людей взяло
участь в демонстрації в Баку. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1775 — Андре#Марі Ампер, французький фі#
зик, хімік і математик, один з основоположни#
ків електродинаміки. 



У новому році Боярський краєзнавчий музей готує для

своїх гостей нові цікаві заходи. Так вже у січні відбудеться

презентація календаря на 2012 рік зі світлинами боярських

спортсменів. Цей календар присвячений чемпіонату з фут�

болу "Євро�2012", який Україна прийматиме цього року.

Дату проведення презентації можна уточнити у працівників

музею за телефоном 35�577.

А от 27 січня у музеї має відбутися захід, присвячений

пам'яті Орисі Верби (Нінелі Саливоненко), боярської пое�

теси, якій цього року виповнилося б 60 років.

Він дивився на кленовий лис#
ток, що одиноко тріпотів на гілці,
відчуваючи спиною осінню си#
рість. Листопадова земля не гріє.
"Добре, що я вчасно отямився і
застогнав, а то лежав би без на#
дії. Коли вони приїдуть? Капітан
Соловйов обіцяв прислати підво#
ду, а її немає", # розмірковував
Ваня… 

Рота, зазнаючи тяжких втрат,
просувалася Київщиною. Фашис#
ти відступили і бійці, збираючись
на перепочинок, дивилися, хто
вцілів після бою. Всі кинулися на
стогін # то був зв'язківець Іван Со#
ва. Капітан зрадів # живий. Крові
немає, а ноги не рухаються.

# Ваню, зараз ми не можемо
тебе нести, # каже Соловйов. #
Доберемося до села, пришлемо
за тобою.

Він поклав біля нього рушницю і,
махнувши рукою на прощання,
бійці рушили у дорогу. Отак Іван
лежав серед трупів у якійсь загли#
бині, притрушений листям і, див#

лячись у небесну
височінь, думав,
що знаходиться
на порозі смерті.
Самотній листо#
чок на дереві на#
ганяв смуток.
Якщо він до ве#
чора відірветься,
загадав хлопець,
то мені кінець.
Не побачу роз#
грому фашистів,
не побачу своєї
Марії…

До війни Іван
Сова жив у сес#
три Галі у містеч#
ку Олександро#
ве під Москвою.
Він працював на
залізниці. Якось
одного разу,
зайшов у аптеку,
побачив Марій#

ку, яка працювала там провізо#
ром. Потім кожен день приходив
купувати то вату, то бинт. Дівча#
та, кепкуючи казали: "Маруся
иди, твой хохол пришел, он толь#
ко у тебя покупает."

Івана полонила не дівчина, а
царівна з гордовитою поставою,
ніжним поглядом, від неї віяло
добротою та теплом. Та їх розлу#
чило горе, яке охопило всю краї#
ну…

"Скільки ще мені лежати? Не#
давно сонце чіплялося за коряву
гілку, а тепер перейшло за стов#
бур клена, це приблизно година
минула", # розмірковував хло#
пець. Як же так сталося, що я
пройшов стільки випробувань, а
тут гад фашистський влучив у
спину. Навіть при форсуванні
Дніпра дивом залишився жи#
вим…

Німці стріляли з протилежного
берега та не дозволяли здійснити
переправу. Завершуючи заванта#
жувати пліт, бійці перетягували

важкі котушки з дротом для зв'яз#
ку на підводу, а Іван тримав коня
за вуздечку, як раптом прямим
попаданням розірвався снаряд. І
все. Морок поглинув хлопця та
ангел розгорнув над ним свої
крила, і коли дим розвіявся, огов#
тавшись, він побачив, що стоїть у
воді по груди, а у витягнутих ру#
ках вуздечка. Навколо нікого і ні#
чого. Дніпро усіяне трісками і
мертвими солдатами. Чиєсь
мертве тіло трималась на воді бі#
ля Вані, а його смерть обійшла,
навіть скалка не зачепила, тільки
враз посивів. "Щасливчик", # ка#
зали товариші.

"Ось тобі і щасливчик # лежу,
мов колода", # думав хлопець, за#
гадуючи на листок, що ледь#ледь
тримався на грайливому вітрі. 

А таки, правда, поталанило то#
ді у 41#му, коли дали завдання
відновити зв'язок… Ваня йшов,
пригнувшись, край поля, попід
посадками, відшукуючи де ж
порвало дріт. Аж тут почулися го#
лоси # і прямо на нього виходять
декілька п'яних фашистів, горла#
нячи пісні. Хлопець заметушився.
Якщо вискочити і бігти # побачать
і все одно уб'ють, бо йому не дали
навіть іржавої рушниці. "Дві
смерті не буває", # згадав приказ#
ку Іван і , вискочивши перед гітле#
рівцями, як той "Пилип з коно#
пель" закричав: "Хенде#хох, сво#
лото!" # А вони на коліна впали,
зброю покидали і підняли руки.
Видно за плечима Івана був ан#
гел#охоронець, бо німці не розіб#
рали, що солдат був один. А ге#
рой хутко, позабирав автомати,
пасками поскручував їм руки і не
тільки доставив "язиків" а й добув
безцінну зброю… 

Якась зозуля приблудилася і
почала кувати. Ваня хоч#не#хоч
став рахувати свої роки, так па#
рубки рахують зорі для коханих,
прагнучи, аби якомога довше не
розривалася ниточка єднання за#

коханих душ. Запах близькості
землі навіяв спогади про дитинс#
тво, яке пройшло у селі Олексин#
ці. Їхнє хуторське господарство

процвітало, бо сім'я була ве#
лика, працьовита. Малий

Івасик старшим братам
наливав на обід по ча#

рочці для апетиту.
Їли борщ приправ#
лений червоним

перцем, аж губи пекло,
а потім смакували хлібом, який

мокали у полив'яну миску, напов#
нену прозорим запашним медом
зі своєї пасіки. Все зруйнував го#
лодний 33#й # село вимерло, а

страшний 37#й забрав батька # і
гіркий полин проріс у серці Івана
Сови. 

Шарудіння листя повернуло
Ваню до дійсності, щось лізло по
обличчю, біля вуха лоскотало.
Він почав розминати руки, кру#
тити головою: "Ні смерть, не
дамся. Перенісши навіть торту#
ри концтабору, не впаду у роз#
пач, # думав хлопець. # А листо#
чок все ще висить".

З його роти, котра потрапила в
оточення під Харковом, залиши#
лося в живих декілька бійців. Піс#
ля жорстокого бою пішли в руко#
пашну, але сили були нерівні. По#
лон. Колюча огорожа під небом.
Фашисти тримали полонених, як
худобу, жбурляли прямо у натовп
якість сухарі, гнилу брукву, кістки.
Під дощем, у болоті, за колючим
дротом, просто неба люди поми#
рали. Іван підговорив одного
хлопця на втечу. Але їх спіткала
невдача. Фашисти, схопивши по#
лонених, не повісили їх, як  роби#
ли це зазвичай, а нещадно поби#
ли і кинули у карцер щурам на
обід. Ангел#охоронець змахнув
крилом # і Ваня вижив. Одного

разу прийшли мадяри відбирати
робітників у підсобні господарс#
тва. До їх числа потрапив і хло#
пець. Хоча там він і жив разом зі
скотиною у хліві, але ж годували
трохи краще, бо для роботи тре#
ба сила. Своєю працею він заслу#
жив довіру, і коли попросився на
озерце помитися, то його відпус#
тили, там і зустрівся з Лізою. Іван
Сова дуже сподобався дівчині, і
вона, пожаліла солдата, пішла до
мадяр і німців в комендатуру та
сказала, що він її брат. Отак хлоп#
ця відпустили жити до Лізи, а у
господарство ходив на роботу.
Згодом він упросив дівчину допо#

могти йому втекти до сестри у
Харків. Втеча вдалася. Мабуть,
було у Івана небесне заступниц#
тво. Приєднавшись до діючої ар#
мії, продовжував дорогу бійця,
яка так нахабно обірвалася… 

Опритомнівши у черговий
раз, його очі побачили вечір. За#
ціпеніле тіло не слухалось. "Ось
тут я і помру. Мрія мати будинок,
сім'ю, пасіку піде у землю разом
із зіпрілим листям", # з відчаєм
думав хлопець. Зійшло круглоли#
це нічне світило. Маревом по чу#
мацькому шляху пропливла під#
вода із його долею, везучи біло#
лицю красуню Марію, двох діто#
чок і медовий квітучий сад. Ваня
сіпнувся: "Куди ж ви, візьміть ме#
не з собою!" # хотів крикнути, але
голос пропав і сили залишили йо#
го. 

Із темряви виринула підвода з
двома бійцями і у світлі місяця
привидом рушила до Івана Сови.
А кленовий листочок все ще трі#
потів на дереві, заповідаючи на
довге життя.

Ганна Відеречко
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Як повідомляють інформаційні агентства, втретє
звання найкращого футболіста Європи та світу отри#
мав гравець "Барселони" (Іспанія) Ліонель Мессі.
Після п'ятирічного перебування на вершині визнан#
ня, краща футболістка світу # форвард Бразильської
збірної Марта поступилася у 2011 році 33#річній
японці Омаре Сава. 

А ось кращим футболістом України визнано добре
відомого всім гравця Андрія Вороніна. Серед футбо#
лістів#жінок кращою минулого року стала напівза#
хисниця російського клубу "Росіянки" Тетяна Чорна.

За результатами опитування, яке було проведене
серед боярських футбольних гравців та вболівальни#
ків, найкращим визнано бронзового призера Євро#
пейського чемпіонату збірних бургомістрів (мерів
міст), кращого бомбардира цього чемпіонату (6 го#
лів, 2 з яких у переможній грі за "бронзу" проти збір#
ної Італії), найкращого гравця збірної мерів України,
міського голову Боярки Тараса Добрівського. 

Ми вітаємо його з цим визнанням та зичимо дося#
гати ще більших успіхів і не лише спортивних.

Борис Демя'нчук

ЗЗЗЗннннааааккккооооввввіііі    ммммииииттттіііі

Солдатська доля � це мов ходіння по лезу бритви, коли кожен крок

може стати останнім. Його друзі називали щасливчиком. Не один раз

Іван дивився в очі смерті та ангел�охоронець щоразу рятував його від загибелі… Та тепер куля

не пощадила й Івана та прикувала його до землі. Чи встигнуть врятувати героя його

друзі? Чи не зірве вітер листок життя? 
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ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА. 70 РОКІВ ТОМУ.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ НА ФРОНТАХ

Січень 1942 року
1 січня # підписання у Вашингтоні Декларації 26 держав (Деклара#

ція об'єднаних націй).
2 січня Війська Західного фронту звільнили м. Малоярославець.
Закінчилася Керченсько#Феодосійська десантна операція щодо

звільнення Керченського півострова.
8 січня Калінінський фронт почав Ржевсько#Вяземську операцію.
Німецько#фашистські війська відкинуто від Москви на 150#200 км.

У Московській битві було нанесено першу велику поразку фашист#
ській армії у Другій світовій війні, розвіяно міф про її неперемож#
ність. Розгром німецьких армій під Москвою означав повний крах
"блискавичної війни".
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Газета “Боярка�Інформ”

1 МІСЯЦЬ
�

8 ГРН

3
МІСЯЦІ �

24 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

48 ГРН

Найкраще новорічне оформлення мали такі

підприємства, установи та заклади міста:

магазин "Квіти" (вул. Хрещатик, 2А),

магазин "Точка" (перехрестя вулиць

Білогородської та Молодіжної), магазин

"Бояринка" (вул. Білгородська, 51), кафе

"1А" та "Ні пуха ні пера", "Тролейбус". Серед

бюджетних закладів та житлових будівель

найяскравішими були визнанні ДНЗ № 3,

будинки за адресами: вул. Білгородська, 44

та 46, вул. Гоголя, 23. 

Працівники цих закладів та жителі будинків

не просто прикрасили свої робочі місця та

житло, а й зробили красивішим рідне місто. 
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Ігрове по�

ле судоку –

це квадрат

9x9, який по�

ділений на  9

н е в е л и к и х

к в а д р а т і в

3x3.  Части�

на клітинок у

судоку за�

повнена  цифрами. Чим менше цифр заповнено – тим

складніша гра.

У судоку всього одне правило. Порожні клітинки

слід заповнити так, щоб у кожному рядку, стовпчику і

квадраті числа від 1 до 9 зустрічалися лише один раз.

На сніданок бажано го�
тувати салати, гарячу
м'ясну чи рибну страву,
каші, вермішель з моло�
ком чи вершковим мас�
лом, яйця та гарячий на�
пій: чай, кавовий напій, ка�
као.

На обід готують першу
рідку гарячу страву � борщ,
суп, розсольник, бульйон
тощо. Другою, зазвичай,
буває м'ясна або рибна з
гарніром (найкорисніші
гарніри � комбіновані). Го�
тують котлети, гуляш, би�
точки, зрази, голубці, рибу
тушковану, відварену, па�
рову тощо. Третя страва �

компот чи кисіль.
Узимку до перших страв

необхідно давати часник,
ріпчасту чи зелену цибулю,
до других � салати, свіжі чи
квашені овочі.

На підвечірок добре дати
склянку кефіру чи молока з
булкою, яблуко з печивом,
фрукти, компот тощо. 

На вечерю готують стра�
ви із кисломолочного сиру,
риби, яєць, а також овоче�
ві гарніри, салати зі свіжих,
рідше квашених овочів. Як
напій дають чай, молоко,
кефір.

Для достатнього забез�
печення дітей і підлітків ві�

тамінами до раціону харчу�
вання потрібно обов'язко�
во включати молочнокислі
продукти: м'який сир, ке�
фір, йогурт, ряжанку, різ�
номанітні каші, овочі,
фрукти (в тому числі су�
хофрукти).

Пам'ятайте, що хворобі
краще запобігти, ніж її лі�
кувати! Тож варто слідку�
вати за раціоном харчу�
вання своїх дітей.

О. В. Лахтадир, 

лікар відділення гігієни 

дітей та підлітків

ДЗ " Києво�

Святошинська райСЕС"

Потрібні
інгредієнти:

1 кг сиру, 1,5
склянка цукро�
вої пудри, 300 г
вершкового
масла, 300 г
сухого печива,

2 ст. л. какао, 4 ст. л кокосової струж�
ки і 1 склянка горіхів, банка згущено�
го молока.

Спосіб приготування:
Горіхи подрібнюємо, а печиво ла�

маємо в дрібну крихту. Сир � через
сито і змішуємо з вершковим мас�
лом. Ділимо сир на 3 частини.

У 1�у додамо горіхи, в 2�у додамо
крихту�печиво, а в 3�ю � какао.

З 1�го сиру (з горіхом) робимо ма�
леньку кульку, кладемо її в коржик з
2�го сиру (з печивом) і скачуємо, по�
тім вже в 3�й сир (з какао) і формує�
мо остаточну кульку. Умочуємо його
в згущеному молоці, потім в кокосо�
вій стружці.

Правила
гри

н омераРецепт 

Протягом минулого року виконав#
чим комітетом Боярської міської ради
зареєстровано 611 народжень, що на
54 більше, ніж у 2010#му. Певною мі#
рою покращенню демографічних по#
казників сприяли державні програми
охорони дитинства та материнства, а
також значне збільшенні розмірів дер#
жавної допомоги при народженні ди#
тини. 

Так вже в цьому році рівень цих вип#
лат дорівнюватиме 30 розмірам про#
житкового мінімуму # на першу дитину;
60 розмірам прожиткового мінімуму #
на другу дитину; 120 розмірам про#
житкового мінімуму, # на третю і кожну
наступну дитину.

Ще одне цікаве спостереження: з
601 живонародженої дитини  #
327 хлопчиків та 274
дівчаток. Така знач#
на перевага в бік
хлопчиків вос#
таннє була
зареєстро#
вана у
2002 році.

В а р т о
зазначити
й інше #
дещо збіль#
шився й вік
матерів, які
вперше народили
дитину. Якщо раніше в
середньому боярчанки народжували
першу дитину у 21#23, то тепер вік мо#
лодої мами становить 25#27 років.
Найбільша ж група матерів, які наро#
дили дітей в 2011 році ( понад 50 %), #
це жінки 1982#1984 років народження.

Минулого року наймолодшою мамою
стала боярчанка 1994 року народжен#
ня, найстаршою # 1967 року народжен#
ня. Мам, яким ще не виповнилося 18
років всього чотири. Цей показник

значно менший, ніж раніше. 
У той же час збільшилася кількість

дітей, народжених поза шлюбом. Так
відомості про батька дитини в свідоц#
тві про народження записано зі слів
матері у 54 випадках, а за спільною за#
явою батька та матері дитини про виз#
нання батьківства # у 48.

Народженню первістка раділи в 298
сім'ях, а другої дитини # у 201 родині .
Появу третьої дитинки святкували у 51
сім'ї. А ось у дев'ятьох сім'ях на світ
з'явилася четверта дитина і лише в од#
ну сім'ю лелека приніс п'ятого малюка.
До речі, лише в чотирьох випадках ра#
діли народженню двійні.

Характерним є те, що зникла мода
народжувати дітей вдома. На мою

думку, це зумовлено нега#
тивними наслідками

таких експери#
ментів, адже

лише в нашо#
му районі то#
рік при на#
р о д ж е н н і
вдома по#
мерло три

дитини. На
жаль, в 2011

було зареєс#
тровано і 6 дітей,

залишених у полого#
вому будинку чи підки#

нутих. 
Ще одна цікава особливість. При ре#

єстрації дитини досить часто батьки
вказують саме місце її народження, а
не фактичного проживання батьків.
Тому в 181 свідоцтві, яке було видано
торік, м. Київ вказано, як місце народ#
ження дитини. 

Спеціаліст І категорії 

Боярського міськвиконкому 

В. В. Медведєва 
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ССууддооккуу

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ -
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я

ВАШИХ ДІТЕЙ
Цікаво знати

Напередодні Нового року Боярська міська рада

оголосила конкурс на краще новорічне оформлення

установ, організацій та підприємств. Мешканці і

підприємці Боярки радо відгукнулися на заклик

зробити місто красивішим! Тож повідомляємо

результати конкурсу. 

У 2011�му в Боярці вперше за останні 24 роки було

зареєстровано понад 600 народжень, а головне — рівень

народжуваності торік перевищив смертність на 58 осіб.

Раціональний
режим харчування,
збалансованість ра�
ціону є основними
умовами для підви�
щення опору дитячо�
го організму до зах�
ворювань, для нор�
мального росту і роз�
витку малюків. Для
здорових дітей реко�
мендується організо�
вувати чотириразове
харчування.

� ������ �	��
������	������ ����#
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У своєму листі до редакції 18�річна кон�
курсантка Марина Ткачук коротко розпові�
ла про себе, а також зауважила, що любить
спілкування з цікавими людьми та, звісно,
зі своїми друзями. 

"Я � випускниця Боярської ЗОШ № 3. Нині
ж навчаюся в Академії Муніципального Уп�
равління на психолога. Є студенткою дру�
гого курсу. Захоплююся дизайном та фо�
тосправою. Раніше займалася танцями,
щоправда, нетривалий час. Також відвіду�
вала театральний та інші гуртки. Зараз
вільний час присвячую читанню психоло�
гічних книжок. А ще люблю спілкуватися зі
своїми друзями. Завжди готова допомогти
та підтримати їх."

Сподіваюся, що така доброзичливість Ма�
рини Ткачук, � конкурсантки під № 5, � допо�
може їй завоювати прихильність читачів. 

Звертаємося до боярчанок з нагадуван�
ням про те, що наш фотоконкурс ще три�
ває, а відтак ми чекаємо на ваші фотогра�
фії та розповіді. Листи можна надсилати на
електронну адресу: 

boyarka�inform@ukr.net

Засновник Боярська міська рада. Реєстраційне свідоцтво КІ №971 від 23.10.2006 р. 
В.о. директора Ксенія Заваліна. Верстка Михайла Найдена.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка, вул. Молодіжна, 77, другий поверх. 
Телефон редакції 47�079. E�mail: boyarka�inform@ukr.net

У громадських місцях Боярки розповсюджується безкоштовно. Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть
автори та рекламодавці. Віддруковано в друкарні “Мега�поліграф”. Тираж 5000 прим. Замовлення 

ДП "Арксі Побут"
проводить 

громадські слухання
стосовно утримання 

будинку № 134 
по вул. Білогородській
15 лютого 2012 року 

о 17 годині, 
в холі гуртожитку.

Овен
Зараз на вас чекає багато роботи, з якою ви зможете
справлятися швидше та ефективніше. Важливо лише
проявляти послідовність у своїх діях. Налагоджуйте
взаємини з друзями. У цей період не відмовляйтеся від
зустрічей і спілкування зі своїми близькими. Згодом Овнам
захочеться відчути комфорт, побути наодинці з собою.

Тілець
Самотні представники цього знака будуть більш
наполегливими у стосунках із протилежною статтю, увага
оточуючих також зростатиме. Це прекрасний час для
побачень. У відносинах, які вже існують посиляться
пристрасть і романтика. Наразі вдалий період для творчої
самореалізації, але в таких справах потрібно бути
послідовними. Цей період принесе Тільцям знайомства з
впливовими або відомими людьми. 

Близнюки
Зараз ви зможете багато зробити для облаштування свого
житла. У своїй роботі для створення комфорту і затишку
намагайтеся бути послідовними. Це допоможе встигнути
зробити більше за короткий проміжок часу. Час, що
відмінно підходить Близнюкам для подорожей, спілкування
з іноземцями, розширення власного світогляду. А ось
успіхи в роботі до вас прийдуть пізніше.

Рак 
Це час сприятливий для активного відпочинку на природі,
невеликих подорожей. Але намагайтеся заздалегідь
планувати свої поїздки і складати маршрути, це допоможе
провести вільний час більш ефективно. На вас можуть
чекати приємні події в особистому житті. Зараз ви, як
ніколи, відчуєте єднання з партнером і отримаєте більше
задоволення від перебування поруч із коханою людиною. 

Лев
У цей час активізується ваше прагнення до поліпшення
матеріального становища. Саме тому варто заздалегідь
скласти план дій, тоді ви меншими зусиллями зможете
досягнути більших результатів. Вірогідні нові романтичні
знайомства, які можуть стати початком серйозних і
тривалих любовних стосунків. Цей час також можна
використовувати для вирішення будь#яких питань,
пов'язаних із боргами, кредитами та інвестиціями.

Діва
Цей період виявиться досить активним. Ви зможете багато
чого робити швидко, але лише в тому випадку, якщо будете
проявляти послідовність у своїх діях. Інакше доведеться
повертатися і починати робити щось із початку. Варто
присвятити час турботі про своє здоров'я. Займайтеся
спортом, спілкуйтеся з природою. 

Терези
Найвірогідніше, ви станете проявляти цікавість до всього
непізнаного або незвіданого, посилиться інтерес до
містики. Можливо, ви захочете збагнути якісь таємниці. Інші
люди в цей період будуть охочіше довіряти вам свої
секрети, тому спробуйте не робити їх надбанням
громадськості. Цей період принесе Терезам багато
романтики, любовних пригод і нових знайомств. 

Скорпіон
Протягом цього періоду у вас з'явиться багато нових планів
та ідей, які ви зможете активно реалізовувати. Зараз краще
більше часу витратити на детальну розробку проекту.
Необхідно більше часу приділити своїм близьким, членам
вашої сім'ї. Обов'язково відвідайте батьків, як би далеко ви
від них не жили. Надалі зірки принесуть Скорпіонам більше
романтики, розваг і прагнення до задоволень. Це відмінний
час для відвідування та організації вечірок, участі в різних
конкурсах і вікторинах.

Стрілець
Розташування планет рекомендує докладати активних
зусиль для досягнення своїх цілей. Стрільці можуть бути
достатньо рішучими, сміливими та цілеспрямованими для
цього. Зірки рекомендують заздалегідь визначитися зі
своїми планами. Якщо ви будете послідовні у своїх
прагненнях, то зможете досягти непоганих успіхів протягом
цього періоду. Ймовірні приємні знайомства і флірт.
Рекомендовано створювати затишок і комфорт у своєму
домі.

Козеріг
Присвятіть цей час отриманню нових знань і розширенню
власного світогляду. Зараз можна вирушати в подорож,
вивчати культуру чи традиції інших народів. Ви будете
розважливі у фінансових питаннях. Досить імовірно, що
новорічні свята запам'ятаються вам, крім усього іншого, ще
й якісними і дорогими подарунками. Ймовірне приємне
спілкування і нові цікаві знайомства з симпатичними вам
людьми.

Водолій
Протягом цього періоду ви зможете прийняти важливі
рішення в своєму житті. Зараз ви внутрішньо виявитеся
готовими до різних змін, тому будете здатні на рішучі кроки.
Варто побоюватися нерозсудливості, будь#які ризики
повинні бути виправданими. Частіше проявляйте свою
чарівність. Так ви зможете залучити цікавих та симпатичних
вам людей. В цей час Водолії будуть більш привабливими, а
часом і просто неперевершеними. На вас чекає успіх у
фінансових питаннях. Цей час сприятливий для здійснення
покупок.

Риби
Це гарний час, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Разом із
тим дуже вдалий період, щоб закінчити роботу, яка могла
накопичитися у великому об'ємі. Намагайтеся виконувати
свої повсякденні обов'язки уважно, акуратно і неквапливо,
адже переробляння займе значно більше часу. Чітко
плануйте робочий день, це допоможе справлятися зі
справами вчасно. Не слід також братися за нові справи,
поки ви не закінчили роботу над поточним завданням.

ГОРОСКОП
(16 � 30 січня)������� �����	���Фотоконкурс
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Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

Цього ж разу участь у змаган#
нях бере 12 команд із різних насе#
лених пунктів району. Як розповів
голова оргкомітету турніру Мико#
ла Пецка, змагання проходять у
п'ять турів та триватимуть до 12
лютого, коли буде розіграний Су#
перкубок турніру. Другий тур від#
будеться 15 лютого. Ігри розпоч#
нуться о 10:20 та триватимуть до
вечора. 

# Я хотів би подякувати
тим, хто підтримав ідею
проведення змагань, що
сприяють розвитку та по#
пуляризації футболу. Зок#
рема, це голова Києво#Свя#
тошинської районної федерації

футболу Валерій Чалий та місь#
кий голова Боярки Тарас Добрів#
ський. Також висловлюю подяку
директору гімназії Світлані Суш#
ко за надання приміщення.
Дякую й суддям змагань # Юрію
Маціпурі та Сергію Бабуріну. Тур#
нір справді обіцяє бути цікавим.
По#перше, це зумовлено знач#
ною кількістю учасників, а по#

друге, # багатством номінацій.
Турнір передбачає розіграш

Кубка та  Суперкубка турні#
ру. Ігри відбуватимуться 15,
22 та 29 січня, а також 5 та

12 лютого. 

Святослава Бережна
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Потрібен продавець 

у магазин 
мобільного зв'язку

в м. Боярка. 
Жінка 21�40 років. 

Офіційне працевлаштування. 
З/п 1200�1300 грн.

Тел.: (067) 540�80�00; 
(063) 600�07�07; (050) 400�00�65.

Â²ÙÓÍÊÀ
Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà

çí³ìàþ: ïðè÷èíó,
ïðîêëÿòòÿ, ñàìîòí³ñòü,

áåçïë³ääÿ, íåâäà÷ó, àëêîãîë³çì,
ðåøòó ïðîáëåì ó ñ³ì'¿ òà á³çíåñ³.

067-929-89-84, 097-551-52-58.

Втрачений студентський квиток КХ
№ 07676601, виданий Боярським ко#
леджем екології та природних ресур#
сів на ім'я Баранік Альона Віталіївна,
вважати не дійсним.

№
п/п

Команди Місто (село) І В Н П З � П О

1. Вікторія Боярка 3 3 # # 11  # 6 9
2. Динамо (РВВС) Вишневе 3 2 1 # 16 # 12 7
3. Фанат Боярка 2 2 # # 9 # 4 6
4. Вишневе Вишневе 2 1 # 1 5 # 6 3
5. Динамо (РВВС)#2 Вишневе 3 1 1 1 13 # 11 4
6. Шторм (РВВС) Боярка 2 1 # 1 13 # 9 3

7. Самсон Крюківщина #
Тарасівка 2 1 # 1 5 # 6 3

8. СБ Боярка 3 1 # 2 9 # 10 3
9. Нептун Забір'я 2 1 # 1 6 # 11 3

10. Рома Княжичі 2 # # 2 4 # 8 0
11. Ультрас Боярка 2 # # 2 4 # 8 0
12. Мрія Вишневе 2 # # 2 3 # 9 0
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змагань з фут�залу "FLAME�2012" серед команд 

за результатами I туру

8 січня в районній класичній гімназії стартував відкри�
тий турнір Боярки з фут�залу "FLAME", який був започатко�

ваний ще торік.


