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Гравці хокейної команди "Боярка" спіль�

но з міською владою вже впродовж бага�

тьох років організовують ковзанку у Боярці.

А цього року подібні об'єкти з'явилися ще у

Василькові, Ірпені та Вишневому. 

У нашому місті діти молодші 9 років змо�

жуть кататися безкоштовно. Оренда ковза�

нів для дітей старше 9 коштує 20 гривень

на годину, а дорослим доведеться витра�

тити на таке задоволення 35 гривень. Якщо

у вас є власні ковзани, то ви зможете ката�

тися хоч весь день за 20 гривень. 

У будні дні ковзанка розпочинає свою ро�

боту о 12 годині і завершує о 22:00. А у ви�

хідні ви зможете виходити на ковзанку вже

з 10 ранку, проте і в суботу та неділю ков�

занка закриватиметься також о 22 годині.

При ковзанці також працює кафетерій, у

якому ви зможете зігрітися гарячим чаєм

або кавою. 

Вечірня прогулянка на ковзанах стане

щонайкращим подарунком для коханої лю�

дини, адже атмосфера зимової чарівності

сприяє святковому настрою, тим паче та�

кий ефект підсилює освітлення майданчи�

ка та гарна музика.

Ковзанка діятиме в Боярці, поки

стоятимуть морози. Тож поспішайте весе�

ло провести час з друзями і родиною та от�

римати максимум позитивних емоцій від

льодової забави. 

Ксенія Заваліна,

фото автора

Цього року Київщина відзначає своє 80�річчя. В усіх райо�

нах та містах області тривають приготування до святкування

ювілею. В нашому районі створений відповідний оргкомітет з

підготовки та відзначення дня народження Київської області. 

У рамках святкування заплановані зустрічі представників

влади з поважними жителями району та міста. В лютому

має відбутися інвестиційний форум та урочистості з нагоди

знакової дати. 

УСІ НА ЛІД!

Довгоочікуване відкриття
міської ковзанки відбулося 20 січ�
ня. На відміну від минулих років,
тепер льодовий майданчик розта�
шувався на вул. Білогородській бі�

ля будівлі "Укртелекому". 

Вишневе відві�

дали голова

Київської обл�

держадмініс�

трації Анатолій Присяжнюк та начальник Південно�За�

хідної залізниці Олексій Кривопишин. Разом із мером

Вишневого Іллею Діковим посадовці провели нараду

за участі представників громадських організацій та

жителів міста.

НОВЕ ЖИТЛО
ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

24 СІЧНЯ
боярчани святкува�

ли завершальне

свято різдвяно�но�

ворічного циклу �

Хрещення Господ�

нє. За християн�

ськими переказа�

ми, цього дня Ісус Христос прийняв хрещення у річці

Йордан.

ВОДОХРЕСНІ МОРОЗИ 
НЕ ПЕРЕШКОДИЛИ

БОЯРСЬКІЙ КУПЕЛІ 

3 стор.

у Києво�Свя�

т о ш и н с ь к і й

районній кла�

сичній гімназії

свою "жіночу імпресію" презентувала бо�

ярська художниця Анна Кшановська�Орло�

ва. Виставка, яка, власне, і мала назву "Та�

ка жіноча імпресія" відбулася за підтримки

сайту Boyarka�City.com і благодійного фон�

ду "Вікторія".

ТАКА ЖІНОЧА
ІМПРЕСІЯ

28 СІЧНЯ

3 стор. 10 стор.

19 СІЧНЯ

УСІ НА ЛІД! районуНовини 

Ініціатива

КИЇВЩИНІ � 80!

Народний депутат України, ректор Національного універ�

ситету державної податкової служби України Петро Мель�

ник виступив з ініціативою започаткувати конкурс "Кращий

учень місяця". Учасниками цього конкурсу є й старшоклас�

ники боярських шкіл. Тож днями в Національному універси�

теті ДПС України відбулася зустріч Петра Володимировича з

успішними учнями боярських закладів освіти. 

Під час цього заходу народний депутат України зазначив,

що конкурс "Кращий учень місяця" покликаний стимулювати

обдаровану учнівську молодь до розвитку та виховати успіш�

них та цілеспрямованих особистостей, які в майбутньому

зможуть зробити свій внесок у розбудову нашої держави. 

Інф. "Боярка�інформ" 

ПЕТРО МЕЛЬНИК 
ЗАПОЧАТКУВАВ КОНКУРС
"КРАЩИЙ УЧЕНЬ МІСЯЦЯ"
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� Тарасе Григоровичу, усі жителі

міста знають Вас як великого ша�

нувальника спорту та здорового

способу життя…

� Мене як міського голову і як бать�
ка хвилює стан здоров'я молодого
покоління і загалом жителів Боярки.
Всі спортивні зали міста працюють
на повну потужність, в місті постійно
проводяться різноманітні заходи.
ЗОШ №1 має футбольний майдан�
чик, що оснащений сучасним освіт�
ленням � грати тут можна хоч до ран�
ку. Спортивна зала гімназії також ак�
тивно використовується. Торік в місті
було відкрито нову спортивну школу.
Крім того, зараз ми думаємо над
можливістю добудувати зали у ЗОШ
№1. 

Усі ми знаємо, що Боярка має таке
прекрасне природне розташування,
яке просто необхідно використову�
вати у розвитку фізкультури і спорту.
Маємо чудові паркові зони та ліс, що
прилягає до території міста. Саме це
дозволяє всім жителям нашого міста
активно залучатися до піших та ве�
лопрогулянок, займатися бігом. До
речі, торік в місті було відкрито ве�
локлуб, який нині активно діє. 

� На розвиток яких видів спорту,

на Вашу думку, нині слід звернути

увагу? 

� Я хотів би, щоб у місті було ство�
рено клуб любителів бігу. Дуже шко�
да, що такі природні можливості нині
мало використовуються. Ще декіль�
ка десятиліть тому  за будь�якої по�
годи у вихідні до Боярки масово при�
їздили туристи відпочивати, катати�
ся на лижах, просто здійснювати
прогулянки на свіжому повітрі. Зараз
це трапляється вкрай рідко, ще рід�
ше можна побачити молодь, яка на�
солоджується таким корисним доз�
віллям. 

На моє глибоке переконання, вихо�
вання дітей, в тому числі і фізичне,
повністю залежить від батьків. Саме
вони мають залучати дітей до спорту
та просто прогулянок. Адже не сек�
рет, що діти беруть приклад зі своїх
батьків. І, на жаль, сьогодні у дітей
досить часто є лише одна асоціація з
футболом: це коли батько сидить з
пивом біля телевізора та дивиться
матч. 

Діти дуже швидко пристосовують�
ся до користування Інтернетом. І це
стає дедалі серйознішою пробле�
мою, адже молодь практично не
знає, що таке активний спосіб життя.
Вважаю, що це значною мірою обме�
жує життя наших дітей. 

Особисто я залюбки займаюся ба�
гатьма видами спорту: футболом,
волейболом, катаюсь на ковзанах…
Най� улюбленішими є ігрові види
спорту, бо в них ти відчуваєш роль
гравця, команди, результату. Спорт
дуже допоміг і допомагає мені зрос�
тати професійно. У спорті, як і в ро�
боті, є тактика, стратегія, ти чітко
відчуваєш відповідальність. 

� Мабуть, саме тому серед лю�

дей бізнесу дуже багато

спортсменів? 

� Певно, що так. Адже здоровий
спосіб життя дозволяє більш активно
мислити, бути здоровим, бадьорим
та енергійним. З огляду на це, хочу
торкнутися теми зростання захворю�
ваності серед дітей. Це по суті зам�
кнене коло. Батьки бояться відпуска�
ти дітей на уроки фізичної культури,
тому, що вони ослаблені фізично та
не загартовані. Через це мало дітей
відвідує спортивні секції. Якщо по�
рівняти активність нинішньої молоді
з активністю старшого покоління, то
стане зрозуміло, що наші діти зовсім
не зацікавлені у фізичному розвитку.
І це серйозна проблема нашого сус�
пільства. 

� А який вихід з цієї ситуації?

� Я ставлю перед собою завдання
будівництва в місті різноманітних
спортивних споруд, зокрема басей�
нів. Вже навіть попередньо визначе�
но місця для їх розташування. І я бу�
ду надзвичайно радий, якщо нам це
вдасться зробити. Крім того, важли�
ве значення має пропаганда здоро�
вого способу життя. В першу чергу
батьки та вчителі повинні заохочува�
ти дітей до спорту. Влада ж має за�
безпечити достатню кількість спор�
тивних майданчиків та залів, спор�
тивних шкіл, кадровий тренерський
ресурс. 

Колись в радянські часи раз на рік
всі дорослі мали здавати спортивні
нормативи � і це було правильно, ад�
же допомагало виявити проблеми
здоров'я. Сьогодні ж ми маємо вели�
кі проблеми з ранньою діагностикою
захворювань. Тому я переконаний,
що потрібно звернути увагу на цю
обставину і впровадити обов'язкове
медичне обстеження жителів, адже з
хворобою краще боротися на ранніх
стадіях. Переконаний, що лише здо�
рова фізично та духовно нація може
вирішити ті завдання, які зараз сто�
ять перед нашою державою. 

Анастасія Береговенко,

фото Альони Дудаєвої
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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

Почався новий рік � рік роз�

витку в Україні фізичної культу�

ри і спорту та Євро�2012. І з ог�

ляду на це в Україні будуються

нові стадіони та спортивні май�

данчики, створюються нові

секції, проводяться спортивні

змагання. Наше місто � не ви�

няток. Тож про розвиток спорту

і фізичної культури, про його

роль в житті Боярки та її меш�

канців � у розмові з міським го�

ловою Тарасом Добрівським.

вустІз 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).

Микола Іванович звернув увагу представ�
ника КП "БГВУЖКГ" на питання очистки доріг
міста від снігу та наголосив, що цій проблемі
має бути приділена головна увага особливо в
історичній частині міста. 

Крім того, заступник міського голови пові�

домив, що в середині лютого місто має відві�
дати голова Київської облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк, який візьме участь у
відкритті нової котельні.  

Інф. "Боярка�інформ"
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Питання роботи комунальних підприємств міста стало одним із ключових під

час наради з представниками міських КП, яку днями провів заступник міського

голови Микола Давиденко. Мова також йшла про стан заборгованості населення

перед підприємствами та рівень оплати КП поточних платежів. 

Яку ж оцінку ста�

ну боярських доріг у

місті та, власне, роботі

комунальних служб

дають самі боярчани.

З цим запитанням

журналісти нашого ви�

дання звернулися до

боярських автомобі�

лістів. Як з'ясувалося,

думки � досить неод�

нозначні. Тож недарма

хтось з великих ска�

зав: "Кожна думка �

суб'єктивна". 

боярчанДумка Ольга Драник

� Зовсім не маю нарікань на стан доріг. Кожного дня їжджу
на роботу своїм автотранспортом і можу лише сказати, що не
зустрічала жодних перешкод: дороги завжди прибрані від
снігу та посипані. 

Андрій Борисенко

� Не можу сказати, що стан доріг мене задовольняє. Він є
досить аварійним. Інколи мені важко доїхати до потрібного
місця. Автомобіль просто несе на льоду. 

Наталія Серватович

� Зима 2012 � моя перша зима "за кермом". З усієї Боярки я
можу поставити тверду п'ятірку лише вулиці Білогородській.
Всі інші не зручні для пересування і подекуди слизькі. 

Андрій Курбет 

� Дуже приємно вражений станом доріг у цьому році. Ас�
фальт прибраний від снігу, посипаний та сухий, що нині є рід�
кістю навіть для деяких районів столиці. У порівнянні з мину�
лим роком ситуація значно покращилася. 



Головною темою зібрання
постало питання будівництва
житлового будинку для заліз�
ничників Вишневого. Наразі ро�
бітники залізниці живуть у гурто�
житках та будинках барачного
типу. І вже багато років чекають
на нове житло.

Ще у 2005 році було виділено
земельну ділянку у 1, 2 га для
спорудження багатоквартирно�
го будинку. Проте лише у 2011
році був укладений договір
оренди. Саме завдяки Анатолію
Присяжнюку громаді міста вда�
лося зрушити з місця цю справу.
Тож будівництво багатоповер�

хівки на 290 квартир розпоч�
неться вже за місяць.

� Зараз ми розглядаємо мож�
ливість збільшення кількості
квартир та розширення житло�
вої площі. Найближчим часом
очікуємо дозвіл на максимальне
збільшення площі забудови,
враховуючи компонент безпеки,
� зазначив Анатолій Присяжнюк.

Відомо, що однією з найбіль�
ших проблем у Вишневому є
сполучення південної сторони
міста з центральною частиною,
адже залізничний переїзд вже
багато років поспіль відкритий

лише для  машин швидкої допо�
моги та пожежних автівок. Тож
гостра необхідність у новому пе�
реїзді через залізничні колії є
найактуальнішим питанням роз�
витку міста.

Тож, окрім питання будівниц�
тва нового житла для залізнич�
ників, на нараді йшлося і про ор�
ганізацію зведення нового пере�
їзду через залізничні колії. Після
зібрання губернатор разом із на�
чальником залізниці планували
визначити стратегічні місця для
розміщення такого переїзду. 

Втім, це не єдині теми, які по�

рушувалися під час розмови гу�
бернатора з вишнівчанами.   Та�
кож жителі міста цікавилися пи�
танням будівництва міської шко�
ли, яке нині триває у південній
частині Вишневого.   До речі,
вже  до початку нового навчаль�
ного року її планують ввести в
експлуатацію. Також мова йшла
про появу в місті  соціальних та
культурних центрів, адже, як ві�
домо, Вишневе, один із не бага�
тьох населених пунктів району,
де немає закладу культури.  

Підготувала 

Ксенія Заваліна

ЙЙ
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27 січня у Вишневому відбу�
лася підсумкова нарада Уп�
равління Пенсійного Фонду
України у Києво�Святошин�
ському районі за участі зас�
тупника Головного управління
ПФУ у Київській області Гали�
ни Наконечної. Про підсумки
роботи районного управління
у 2011 році та завдання на

2012 рік щодо реалізації дер�
жавної політики у сфері пен�
сійного забезпечення допові�
дала його начальник Віра Хар�
ченко. Особливу вагу у своєму
виступі вона зосередила на
питанні роботи з підприємс�
твами�боржниками. Так, ста�
ном на 1 січня 2012 року най�
більшу недоїмку мають такі

підприємства району, як ТОВ
"Ввіко", СТОВ "Бучанське", КП
"Облсвітло" та інші. Варто
наголосити, що за несвоє�
часну сплату та неподання
звітності протягом минулого
року було застосовано 3128
фінансових санкцій. Загаль�
на сума нарахованої пені
становить 1,46 млн. грн.

Саме ці слова лунали і під час
Різдвяного свята, що відбулося 20
січня  в Центрі розвитку дитини
"Джерельце" міста Боярка, яке
довгий час очолює Клавдія Іллівна
Пшонна.

Святкове дійство охопило весь
спектр народних традицій святку�
вання Різдва та Старого Нового
року. Малеча зі здивуванням дові�
далась про те, що до зустрічі Різ�
два треба ретельно готуватися: на
чотирьох кутах столу мають лежа�
ти голівки часнику, символізуючи
єдність родини, гроші, щоб закли�
кати до помешкання добробут і
достаток, а також кутя, узвар то�
що. Звісно, на чільному місці має

стояти дідух.
Ведучі свята � господар і гос�

подиня були приємно вражені
тим, яку кількість колядок зна�
ють діти.

"Ой, радуйся земле, 
Син Божий народився!"
Цю улюблену народну коляд�

ку разом із дітьми співали численні
гості: "Та прийдуть до тебе три
празники в гості!"

Тож логічно, що під час свята діти
довідались про те, як українці тра�
диційно зустрічали Новий рік. Напе�
редодні, ввечері, зазвичай перев�
дягнені щедрувальники заходили
до кожної хати та розігрували весе�
лі дійства. Відтак бешкетниця Коза,
яка цього дня завітала до "Дже�
рельця", теж добряче повеселила
малюків. Чого тільки не виробляли з
тією козою: і тиск на нозі міряли, й
уколи під хвіст робили, і переляк яй�
цями викачували, і пісні співали, до�
ки вилікували "хвору козу"!

Традиційно освячення води від�
бувається на берегах річок та
озер. Цього ж звичаю дотримали�
ся і в Боярці. Чин освячення води
відслужив протоієрей Віктор на
березі озера біля Свято�Михай�
лівської церкви, що в історичній
частині міста. 

Існує повір'я, що освячена на
Водохреща вода � цілюща. Тож,
незважаючи на холод і мороз,
бажаючих омитися в ополонці
того дня не бракувало. На березі
боярського ставу справді було
велелюдно. Одними із перших
учасників водохрещенського ку�
пання стали представники влади
� мер Боярки Тарас Добрівський,
депутати Боярської міської ради.
До Боярки на святкування Во�
дохреща завітали й гості з райо�

ну � голова Києво�Святошинської
райдержадміністрації Олександр
Заєць та мер Вишневого Ілля Ді�
ков, які також занурилися в освя�
чену воду. Тих, хто на собі того
дня випробував чудодійну силу
водохрещенської води, справді
не бракувало. 

Колориту та яскравості заходу
додав виступ хорового колективу
з села Личанка "Родина".

Слід зазначити, що організато�
ри дійства подбали про те, аби
всі, хто взяв у часть у заході, змог�
ли відчути справді незабутній дух
свята. Для зручності учасників ку�
пання на березі озера знаходили�
ся стільці, а змерзлих спостеріга�
чів пригощали гарячим чаєм та
випічкою. 

Підготувала 

Ксенія Заваліна
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А чи дома пан господар?
Цими словами споконвіку ві�
тали українців колядники, які в
новорічно�різдвяні дні несли
добру звістку про народження
Ісуса Христа по містах і селах

України

� розмір середньої пен�

сії в Києво�Святошин�

ському районі. Рік тому

він був нижчим на

126,85 грн.

23 січня за Східним календарем настав рік Дракона.
Вважається, що символ року уособлює щастя, успіх та
розквіт. Насправді ж про те, що саме приготував для кож�
ного з нас Дракон у 2012 році, ми дізнаємося лише через
рік. Утім, журналісти нашої газети вирішили здійснити
певний екскурс в історію та прослідкувати, якими саме по�
діями відзначалися роки Дракона в житті нашого міста.
Для пошуку фактів ми скористалися архівом районної га�
зети. Сподіваємося, що таке дослідження буде цікавим не
лише тим читачам, які вірять в астрологічні прогнози. 

�������� 	���	���: ��� ��	���	

 11 стор.

номераЦифра 

1315,98 грн.



1 стор.



1 стор.

9 стор.
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 січня 2012 року                                                                № 7/2

м. Боярка
Про погодження коригованих тарифів
на квартплату в ЖБК "50 років Жовтня № 1"

Розглянувши лист голови правління ЖБК "50 років Жовтня №1" Кулікової Н. А. про по�
годження скоригованих тарифів на послуги, керуючись пп. 2 п. а ст. 28 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", п. п. 4 ст. 2, пп. 4 ст. 5 та пп. 2 ст. 7 Закону Украї�
ни "Про житлово�комунальні послуги", згідно з постановою КМУ від 01. 06. 2011 р. № 869
і, враховуючи зростання цін на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробітної
плати в Україні, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити cкориговані тарифи на квартплату житлово�будівельному кооперативу "50 років

Жовтня № 1" з 01. 02. 2012 року в розмірі:
� за 1 кв. м. � 1 грн 80 коп.
2.  Зобов'язати Голову правління ЖБК "50 років Жовтня №1" Кулікову Н. А. дотримуватись вимог

Закону України "Про житлово�комунальні послуги".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Давиденка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

КОНКУРС ТРИВАЄ

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу "МІСТУ БОЯРКА � 55" 
на кращий вірш про Боярку та кращий текст гімну

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 січня 2012 року                                                                № 7/1

м. Боярка
Про погодження коригованих тарифів
на квартплату в ЖК "Електрон�2"

Розглянувши лист голови правління ЖК "Електрон�2" Гужвенко В. І. про погодження
cкоригованих тарифів на послуги, керуючись пп. 2 п. а ст. 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", пп. 4 ст. 2, пп. 4 ст. 5 та пп. 2 ст. 7 Закону України "Про
житлово�комунальні послуги", згідно з постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 і,
враховуючи зростання цін на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробітної
плати в Україні, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити скориговані тарифи на квартплату Боярському ЖК "Електрон�2" з 01. 02. 2012 року

в розмірі: � за 1 кв. м � 2 грн 50 коп.
2. Зобов'язати Голову правління ЖК "Електрон�2" Гужвенко В. І. дотримуватись вимог Закону

України "Про житлово�комунальні послуги".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Давиденка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 січня 2012 року                                                                  

м. Боярка
Про затвердження норми витрати води споживачами в м. Боярка

Розглянувши лист КП "Боярка�Водоканал" № 32 від 5 січня 2012 року "Норми витрати
води споживачами", керуючись п. 1 ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити Комунальному Підприємству "Боярка�Водоканал" норми витрат води в м. Боярка,

відповідно до рішення виконавчого комітету з встановлення тарифів на послуги з водопостачання
та водовідведення (згідно з додатками).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
комунальних питань М. І. Давиденка

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 січня 2012 року                                                                  № 7/3

м. Боярка
Про погодження ПрАТ "Київстар" проекту на встановлення телекомунікаційних

мереж та обладнання в м. Боярка

Розглянувши звернення Київського відділення філії ПрАТ "Київстар" від 06.10. 2011 р.
№ 9409/7/00/00/00 та керуючись ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 5 Закону України "Про основи містобудування", Законами України "Про
телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України",  з метою забезпечення
зростаючого попиту населення м. Боярка на широкий спектр телекомунікаційних послуг ,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити Київській філії ПрАТ "Київстар" проект на будівництво мережі та встановлення об�

ладнання в будинках м. Боярка, широкосмугового доступу до мережі "Інтернет", з урахуванням
погодження з власниками та користувачами будівель і споруд.

2. Попередити замовника будівництва (забудовника), � Київську філію ПрАТ "Київстар", � про те,
що встановлення та експлуатацію телекомунікаційних мереж та обладнання, можливе за умови:

2.1. Наявності проектної документації на будівництво, погодженої з власниками та балансоут�
римувачем будівель та споруд;

2.2. Врегулювання на договірних умовах взаємовідносин між забудовником і житлово�кому�
нальним об'єднанням Боярської міської ради, на балансі якого перебувають житлові будинки, та
іншими організаціями і установами, у власності чи на балансі яких перебувають будівлі та споруди
на території міста;

2.3. Врахування існуючого технічного стану конструктивних елементів будинків та споруд, заді�
яних в будівельно�монтажних роботах, та передбачення витрат, згідно кошторисної документації,
на залучення коштів на ремонт покрівель, парапетів та інших конструкцій вказаної вище забудови.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Давиден�
ка М. І.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ                         В. А. СКОЧКО     

23.01.12 року м. Боярка

Протокол
засідання конкурсної комісії на кращий вірш про Боярку та кращий текст гімну

"МІСТУ БОЯРКА � 55"
Присутні:
Дубовецький В. М., Приймаченко В. Г., Селіванов О. Г., Кравченко Л. І., Лахтадир А. М., Кокодзей Р. С.,

Демянишин В. І.
Керуючись п. 4.11 Положення про проведення Конкурсу комісія прийняла рішення:
1. З метою більш активної участі у Конкурсі на кращий вірш про Боярку та текст гімну "МІСТУ

БОЯРКА � 55" (далі � Конкурс), зокрема, молоді, �
продовжити термін подачі творів за умовами Конкурсу до 29.02.2012 року.
2. Кращий текст гімну за умовами Конкурсу визначити 02.03.2012 року.
3. Конкурс на кращий вірш про Боярку об'єднати з поетичним конкурсом в рамках міського

фестивалю ім. Коваленка, проведення якого попередньо планується на березень 2012 року в ЗОШ № 1.
Голова комісії В. М. ДУБОВЕЦЬКИЙ
Секретар комісії В. Г. ПРИЙМАЧЕНКО

1. Загальні положення
1.1. Конкурс на кращий вірш про Боярку і кра�

щий текст гімну міста Боярка проводиться з ініці�
ативи виконавчого комітету Боярської міської ра�
ди та громадської організації Боярське Мистець�
ке Братство.

1.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях:
� В (вірш) �  кращий вірш (розміром до однієї

сторінки);
� Г (гімн) � кращий текст гімну м. Боярка.
1. 3.Конкурс проводиться у разі надходження

не менше п'яти робіт у кожній із номінацій.
2. Мета конкурсу
2.1. Виявлення кращих поетичних творів про

Боярку та популяризація місцевих авторів.
2.2. Створення гімну Боярки місцевими авто�

рами.
3. Організація конкурсу
3.1. Загальне керівництво підготовкою та про�

веденням конкурсу здійснює Боярська міська ра�
да.

3.2. Для проведення конкурсу та визначення
переможців виконком Боярської міської ради
формує оргкомітет та конкурсну комісію, склад
яких разом із цим Положенням затверджується
розпорядженням міського голови.

3.3. Оргкомітет на чолі із заступником міського
голови забезпечує умови проведення конкурсу.

4. Конкурсна комісія.
4.1. Кожному твору присвоюється порядковий

номер.
4.2. Комісія розглядає роботи конкурсантів без

зазначення на них імен авторів лише за порядко�
вими номерами і, керуючись наведеними нижче
критеріями, визначає переможців конкурсу.

4.3. Комісія може на свій розсуд змінювати
приналежність твору до тієї чи іншої номінації.

4.4. Враховуючи якість наданих на конкурс тво�
рів комісія може не присуджувати певні місця або
розподіляти їх між творами конкурсантів.

4.5. Критерії оцінки творів:
� Змістовність, послідовність розкриття теми �

0�3 бали;
� Образність � 0�4 балів;
� Патріотичність � 0�5 балів;
� Точність рими та ритму � 1�5 балів;
� Мелодизм звучання твору � 1�3 бали.
4.6. Переможці в кожній із номінацій визнача�

ються за найбільшою сумою набраних балів, пос�
тавлених всіма членами журі.

4.7. Роботи в електронному виді подавати до
виконкому Боярської міської ради за адресою:
вул. Білогородська, 13, кімн. 4 або надсилати на
E�mail: boyarka�rada�pr@ukr.net. Тел.: 41710,
42246, а також 050 7328406. 

4.8. Конкурсанти підписують свої твори влас�
ним іменем або псевдонімом. Адреса та номер
контактного телефону мають бути вказані
обов'язково.

4.9. Номінація В (вірш). Автори віршів, котрі
зайняли перші три місця, нагороджуються дип�
ломами та преміями: за 1 місце � 300 грн; 2 � 200
грн, 3 � 100 грн. Вірші авторів, які зайняли перші
п'ять місць конкурсу, друкуються в газеті "Бояр�
ка�інформ" і літературно�художньому альманасі
"Боярка".

4.10. Номінація Г (гімн). Автор тексту гімну,
котрий визнано переможцем, нагороджується
дипломом та премією в сумі 400 грн. На текст пе�
реможця оголошується конкурс на кращу музику
для гімну міста Боярка.

4.11. Комісія має право прийняти рішення щодо
внесення змін чи доповнень до визначених цим
Положенням умов проведення конкурсу.

5. Термін проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться від дати оголошення

про нього до 23.12.2011 року.
5.2. Комісія підбиває підсумки конкурсу 27

грудня 2011 року. 
5.3. У разі недостатньої кількості робіт кінцевий

термін може бути продовжено на місяць, тобто
до 23.01.2012 року, про що додатково буде пові�
домлено, в т. ч. в газеті "Боярка�інформ". Відпо�
відно, підбиття підсумків � 27 січня 2012 року.

1. Назва об'єкта: житлове приміщення пло�
щею 57,7 кв. м.

2. Адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, 
кв. 2.

3. Балансоутримувач: КП "Боярське головне
виробниче управління житлово�комунального
господарства".

4. Орендар: ДП "Київська механізована ко�
лона".

Спосіб приватизації: викуп орендарем.
Запланована дата оцінки: 28 лютого 2012

року о 15.00.
Учасникам конкурсу необхідно до конкурс�

ної комісії подати такі документи: 
• заяву на участь у конкурсі за встановленою

формою;
• копію установчого документа учасника

конкурсу;
• копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів,

які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;

• копію сертифіката суб'єкта оціночної діяль�
ності, виданого претенденту Фондом держав�
ного майна України;

• письмові згоди оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до проведен�
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про

оцінку майна, завірені особистими підписами;
• інформацію про претендента (документ,

який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особисто�
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучають�
ся з ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо);

• практичний досвід роботи з незалежної
оцінки;

• один конверт із зазначенням адреси учас�
ника конкурсу.

Конкурсні пропозиції учасника конкурсу що�
до умов оплати відповідно до калькуляції вит�
рат та терміну виконання подаються у запеча�
таному конверті.

Конкурсні пропозиції щодо умов терміну ви�
конання робіт необхідно зазначити в єдиній
одиниці виміру � календарних днях.

Кінцевий термін подання заяв, пропозицій
учасників конкурсу � 30 календарних днів з мо�
менту публікації оголошення.

Конкурс відбудеться 28 лютого 2012року о
15.00 год. За адресою: м. Боярка, вул. Бі�
логородська, 13. Документи на участь у кон�
курсі приймаються до 14.00 години 28 лютого
2012 року (включно). Телефони для довідок:
42�246, 41�550.

Виконавчий комітет Боярської міської ради

оголошує про намір продажу житлового приміщення площею 57,7 кв. м за адресою: 

м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, кв. 2, шляхом викупу орендарем.

Виконавчий комітет Боярської міської ради

оголошує конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об'єкта майна комунальної власності: 

Конкурс проводиться за таких умов вико�
ристання об'єктів:
• пропозиції щодо збільшення розміру оренд�
ної плати у порівнянні з визначеним незалеж�
ною оцінкою стартовим розміром орендної
плати;
• ефективність використання об'єкта оренди
за цільовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об'єкта, в т. ч.
екологічних, санітарно�епідеміологічних, про�
типожежних норм;
• проведення капітального ремонту (реконс�
трукція, модернізація) орендованих основних
фондів (у разі необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або від�
шкодування витрат на її виконання одним з
учасників конкурсу.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає
на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій зазначається най�
менування особи, місце знаходження (юри�
дична адреса), вид діяльності, контактний те�
лефон;

до заяви додаються:
а) юридичні особи:
� належним чином  засвідчені копії установ�

чих документів;
� документи, що посвідчують повноваження

представника юридичної особи;
� відомості про фінансовий стан (плато�

спроможність) учасника конкурсу з урахуван�
ням дебіторської та кредиторської заборгова�
ностей;

� довідка про те, що проти нього не поруше�
но справу про банкрутство.

б) фізичні особи:
� копію документа, що посвідчує особу учас�

ника конкурсу, або належним чином оформле�
ну довіреність, видану представнику фізичної
особи;

� копію свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

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

Конкурс буде проведено 8 лютого 2012 р.
об 11�00 в приміщенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово�еко�
номічний відділ міськвиконкому (каб. №10),
Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська,
13. Тел. 41�550, головний спеціаліст з еконо�
мічних питань Оксана Анатоліївна Петруха.

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс 

на передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення 

підприємницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягають передачі в оренду на конкурсних засадах
1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77 12,3 кв. м
2. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. І. Франка, 101 170,7 кв. м.

Організовано тимчасовий пункт обігріву безпритульних осіб за адресою:
м. Боярка, вул. Молодіжна 12/2.
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30 січня 2012 року 5555

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, 07:55 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:20 Невідоме від відо�

мих
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
09:35 Світло
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:50 М/c "Каспер. Школа

страху" 
11:05 Погода
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Наша пісня
13:35 Х/ф "Жайворонок"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро�

сектор
15:50 Погода
15:55 М/с "Каспер. Школа

страху" 
16:15 Х/ф "Потоп" 
17:25 Т/с "Ставка більша

за життя" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 221.Екстрений вик�

лик. Тиждень
19:45 Нові пісні про голов�

не
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус

21:20 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Ад�

реналін"
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

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"
10:20 "Сімейні мелодра�

ми"
11:20 "Не бреши мені � 2"
12:20 "Чесно"
13:15 Т/с "Клон � 2"
14:55 "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"
22:30 "Гроші"
23:25 ТСН
23:45 Х/ф "Кров на вули�

цях" (2)
01:25 Х/ф "Еквілібріум" (2)

05:25 Т/с "Таке звичайне
життя"

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 "Ластівчине гніз�

до"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів� 5"
14:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�11"
15:05 "Судові справи"
16:05 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Завжди говори:

"Завжди"�7"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Ластівчине гніздо"
22:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�11"
23:35 Д/ф "Осінній мара�

фон Олега Баси�
лашвілі"

00:30 Х/ф "10000 років до
нашої ери"

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)
09:50 Т/с "Баффі � вини�

щувачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс�битва
12:25 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 Даєш молодь!
16:35 Т/с "Універ" (2)
17:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
19:20 Одна за всіх
20:15 Даєш молодь!
20:45 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
21:10 Т/с "Універ" (2)
22:30 Т/с "Фізика чи хімія"

(2)
23:15 Т/с "Бути людиною" (2)
00:05 Т/с "Секс і місто" (2)

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 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 слідс�

тва"
14:00 Т/с "Даішники"
16:30 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" 
23:00 Факти. Підсумок
23:15 Х/ф "В облозі" (2)
01:30 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний
детектив"

06:55 Т/с "Адвокат"
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
10:45 "Куб"
11:50 Х/ф "Максим Пере�

пелиця" (1)
13:50 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:50 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасенсів.

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

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:05 "Х�Фактор. Револю�

ція"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Х�Фактор. Револю�

ція"
23:30 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:30 Т/с "Адвокат"

04:40 Т/с "Ранетки" (1)
06:10 Kids' Time
06:15 М/с "Назад у май�

бутнє" (1)
06:40 М/с "Джуманджі" (1)
06:55 Kids' Time
07:00 М/с "Барбоскіни" (1)
07:25 Репортер
07:30 Погода
07:35 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

10:05 Знову разом
11:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
12:50 Т/с "Третя планета

від сонця" (1)
13:30 М/с "Фінес і Ферб"

(1)
13:55 М/с "Аладін" (1)
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
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" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Парад порад
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

23:50 Т/с "Щоденники
вампіра" (2)

00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Три сестри"
09:20 "Історії великого

міста. Заміж за
мільйонера"

10:25 Т/с "Солдати"
13:25 Т/с "Таємниці Смол�

віля"
15:20 Т/с "Пригоди Герку�

леса"
17:10 "Панаєхало"

18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Ще не вечір. Шанс

на мільйон"
21:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
21:55 Т/с "Надприродне"
22:50 Т/с "Медіум"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:25 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:55 "Друга смуга"
07:05 Х/ф "Державний

кордон" (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"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
13:35 Т/с "Марш Турець�

кого � 3"
15:35 Х/ф "Гонки по верти�

калі" (1)
16:50 Х/ф "Державний

кордон" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Злочинець � по�
штою

19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 9"

20:30 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 Т/с "NCIS: Лос�Андже�

лес"
22:30 Т/с "Закон і поря�

док"
23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"
00:25 Х/ф "Щупальця" (2)

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

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "СОБР" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Злочин без
покарання"

13:00 Т/с "Катіна 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.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катіна любов" (1)
20:10 Т/с "СОБР" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Т/с "Подружжя" (1)
23:15 Т/с "Тюдори. Другий

сезон" (3)

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, 07:55 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:20 Невідоме від відомих
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 М/ф "Як їжачок та вед�

межа небо міняли"
11:10 Шеф�кухар країни
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Армія
12:35 Право на захист
13:00 Х/ф "Пам'ять серця"
14:35 Погода
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агросек�

тор
15:50 Погода
16:00 Х/ф "Потоп"
17:25 Т/с "Ставка більша за

життя" 
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Новорічні зустрічі 

М. Поплавського
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 221. Екстрений виклик
21:35 Світ спорту

21:40 Діловий світ
21:50 Магія цирку
22:30 Контрольна робота
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

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"
09:50 "Краса по�українськи"
11:15 "Шість кадрів"
12:10 Х/ф "Лікар Дуліттл �

2" (1)
13:40 Х/ф "Байкер" (1)
15:05 Х/ф "Найкращий друг

мого чоловіка" (1)
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:35 Х/ф "Любов і голу�

би" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:15 Х/ф "Золотий клю�

чик" (2)
23:25 ТСН
23:40 Х/ф "Еквілібріум" (2)
01:30 Х/ф "Золотий клю�

чик" (2)

05:20 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів 5"

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 Т/с "Дівоче полюван�
ня"

12:00 Новини
12:15 Т/с "Дівоче полюван�

ня" 
16:20 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Завжди говори:

"Завжди"�7"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Ластівчине гніздо"
22:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів �11"
23:35 "Позаочі"
00:30 Х/ф "Створені один

для одного" (1)

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)
09:50 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс�битва
12:25 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 Даєш молодь!
16:35 Т/с "Універ" (2)
17:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
19:20 Одна за всіх
20:15 Даєш молодь!
20:45 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
21:10 Т/с "Універ" (2)
22:30 Т/с "Фізика чи хімія" (2)
23:15 Т/с "Бути людиною" (2)
00:05 Дурнєв + 1

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Світанок

06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с "Таксі" 
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з О. Соко�

ловою (повтор)
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Менти" 
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Х/ф "Відставник"
14:50 Х/ф "Відставник�2:

Своїх не кидаємо"
16:45 Т/с "Менти" 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:25 Т/с "Даішники"
22:40 Факти. Підсумок
22:55 Свобода слова з А. Ку�

ликовим
01:05 Спорт

05:35 "Нез'ясовно, але факт"
06:20 "Документальний де�

тектив"
06:45 Т/с "Адвокат"
08:45 "Неймовірна правда

про зірок"
09:45 Х/ф "Пастка"
13:50 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:50 "Нез'ясовно, але факт"
15:50 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:10 "Куб"
21:15 "Х�Фактор. Революція"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Х�Фактор. Революція"
01:05 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:35 Т/с "Ранетки" (1)
06:10 Kids' Time
06:15 М/с "Назад у майбут�

нє" (1)

06:35 М/с "Джуманджі" (1)
06:55 Kids' Time
07:00 М/с "Барбоскіни" (1)
07:25 Репортер
07:30 Погода
07:35 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..."

10:05 Знову разом
11:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
12:55 Т/с "Третя планета від

сонця" (1)
13:35 М/с "Фінес і Ферб" (1)
13:55 М/с "Аладдін" (1)
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
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" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Аферисти
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

23:50 Т/с "Щоденники вампі�
ра" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:05 Д/п "Мегамисливці"
08:10 "Три сестри"
09:05 "Красиво жити. Несо�

баче життя"
10:05 Х/ф "Бруно"
12:10 Х/ф "Жіноча дружба"
14:10 Х/ф "Суперзірка"
16:15 Х/ф "Більше, ніж друг"
18:20 М/ф "Мадагаскар"
20:00 "Історії великого міста.

Заміж за мільйонера"
21:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
21:55 Т/с "Надприродне"
22:50 Т/с "Медіум"

06:00 "Уроки тітоньки Сови"

06:30 "Друга смуга"
06:35 Х/ф "Засуджений" (1)
08:25 "Легальний дохід"
08:30 "Правда життя". Сильні

духом
09:00 Д/с "Православні свя�

ті"
10:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Х/ф "4 таксисти та со�

бака" (1)
14:55 Х/ф "Біля небезпечної

межі" (1)
17:05 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
18:30 "Агенти впливу"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
20:30 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 Т/с "NCIS: Лос�Андже�

лес"
22:30 Т/с "Закон і порядок"
23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"
00:25 Х/ф "Чорний орел" (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 "СОБР" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Аліменти для ма�
тері"

13:00 Т/с "Катіна любов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 "Катіна любов" (1)
20:10 Т/с "СОБР" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Х/ф "Водний світ" (1)
01:00 Т/с "Тюдори" (3)

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,,,,    33331111

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

972 — У північноірландському Лондондеррі
британські солдати розстріляли демонстра�
цію ірландських католиків, вбивши 14 людей;
ці події названі «кривавою неділею». 

1992 — Перша канадська жінка�астронавт ук�
раїнського походження Роберта Лінн Бондар
закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА
«Діскавері». 

НАРОДИЛИСЯ: 

1882 — Франклін Рузвельт, американський
політичний і державний діяч, 32�й президент
США.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1943 — Оточена під Сталінградом німецька 6�а
Армія капітулювала разом з генерал�фельд�
маршалом Ф. Паулюсом. 

1950 — Президент США Гаррі Трумен публіч�
но оголосив про підтримку проекту роз�
роблення водневої бомби, � зброї, яка теоре�
тично в сотні разів потужніша від атомних
бомб, скинутих американцями на Хіросіму та
Нагасакі під час 2�ї Світової війни.

НАРОДИЛИСЯ: 

1956 — Віра Глаголєва, російська кіноактриса
(«Не стріляйте в білих лебедів», «Вороги»,
«Щиро ваш»).
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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, 07:55 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:20 Невідоме від відомих
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 На зв'язку з урядом
09:40 Ток�шоу "Легко бути

жінкою
10:50 М/c "Каспер. Школа

страху"
11:05 Погода
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Х/ф "Земля, до запи�

тання"
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агросек�

тор
15:50 Погода
15:55 М/с "Каспер. Школа

страху" 
16:10 Х/ф "Потоп" 
17:25 Т/с "Ставка більша за

життя"
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Про головне
19:15 М. Поплавський. "Шоу

продовжується"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Хокей. Чемпіонат Ук�

раїни. "Сокіл" (Київ) �
"Беркут" (Київ)

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

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 "Гроші"
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 "Небесна ліга"
23:35 ТСН
23:50 Х/ф "Шлях війни" (2)
01:20 Х/ф "Кров на вули�

цях" (2)

06:15 М/с "Маша і Ведмідь"
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 "Ластівчине гніз�

до"

12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�5"
14:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�11"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Завжди говори:

"Завжди"�7"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Ластівчине гніз�

до"
22:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�11"
23:35 "Парк автомобільного

періоду".

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)
09:50 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс�битва
12:25 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 Даєш молодь!
16:35 Т/с "Універ" (2)
17:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
19:20 Одна за всіх
20:15 Даєш молодь!
20:45 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
21:10 Т/с "Універ" (2)
22:30 Т/с "Фізика чи хі�

мія" (2)
23:15 Т/с "Бути людиною" (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 Анекдоти по�україн�

ськи
13:15 Т/с "Таємниці слід�

ства"
14:15 Т/с "Даішники"
16:40 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" 
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф "В облозі�2. Тери�

торія темряви" (2)
01:30 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний де�
тектив"

06:55 Т/с "Адвокат"
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:45 Х/ф "Молода дружи�

на" (1)
13:50 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:50 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасенсів.

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

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:05 "Х�Фактор. Револю�

ція"
22:00 "Вікна�Новини"

22:25 "Х�Фактор. Револю�
ція"

23:25 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:25 Т/с "Адвокат"

04:40 Т/с "Ранетки" (1)
06:10 Kids' Time
06:15 М/с "Назад у майбут�

нє" (1)
06:40 М/с "Джуманджі" (1)
07:00 Kids' Time
07:05 М/с "Барбоскіни" (1)
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець: смішно до

болю
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

10:05 Знову разом
11:50 Т/с "Татусеві дочки"

(1)
12:50 Т/с "Третя планета від

сонця" (1)
13:30 М/с "Фінес і Ферб" (1)
13:50 М/с "Аладдін" (1)
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
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" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Ревізор
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

23:55 Т/с "Щоденники вам�
піра" (2)

00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Далекі родичі"
08:25 "Жіноча ліга"
08:55 "Три сестри"
09:20 "Ще не вечір. Шанс на

мільйон"

10:25 Т/с "Солдати"
13:25 Т/с "Таємниці Смолві�

ля"
15:20 Т/с "Пригоди Геркуле�

са"
17:10 "Панаєхало"
18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Війна статей. Діти"
21:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
21:55 Т/с "Надприродне"
22:50 Т/с "Медіум"
00:35 "15 хвилин до завтра"

05:55 "Легенди бандитсько�
го Києва"

06:20 "Уроки тітоньки Сови"
06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Державний кор�

дон" (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 Турецького

� 3"
15:35 Х/ф "Гонки по верти�

калі" (1)
16:55 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
18:30 "Правда життя". У по�

лоні

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
20:30 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 Т/с "NCIS: Лос�Андже�

лес"
22:30 Т/с "Закон і порядок"
23:30 "Свідок"
00:00 Т/с "Детективи"
00:25 Х/ф "Катаклізм

2000" (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 "Подружжя" (1)
10:00 Т/с "СОБР" (1)
11:00 Т/с "Платина" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Ведмежа"
13:00 Т/с "Катіна любов" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:10 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Федеральний суд�

дя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катіна любов" (1)
20:10 Т/с "СОБР" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Т/с "Подружжя" (1)
23:15 Т/с "Тюдори. Другий

сезон" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

На
вокзалі з
украде�
ною ва�
лізою
затри�
мано
Олексія
Дєдуш�
кіна � ві�
домого
злодія
на пріз�
висько
Батон.
Крім ва�

лізи, що
належала якомусь іноземцеві, у Батона знайде�
но старовинний російський орден. Як ця коштов�
на й раритетна річ потрапила до іноземця, та чо�
му він не заявляє про пропажу? На ці питання
має відповісти слідчий Тихонов...

"Гонки по вертикалі", 
Середа,1 лютого, НТН, 15:35

Повер�

нувшись

із армії,

хлопець

привіз у

село но�

ву под�

ружку,

тим са�

мим

знесла�

вивши

Маню пе�

ред односельцями. На зло всім і собі, Маня вий�

шла заміж за молодого вдівця із сусіднього села.

А потім, усупереч чоловікові, поїхала в місто скла�

дати іспити в технікум. Мине час, і Маня, покохав�

ши свого чоловіка, повернеться до нього назав�

жди...

"Молода дружина", 
П'ятниця, 3 лютого, СТБ, 00:10

У про�
вінційному
містечку
справля�
ють весіл�
ля. У са�
мий роз�
пал весе�
лощів кри�
мінальний
авторитет
починає
чіплятися
до нарече�

ної та отримує по голові від нареченого – мо�
ряка торговельного флоту. Далі починається
повний безлад! Такий, що мама не горюй! На�
речений тікає з власного весілля, і вже наступ�
ного дня його шукають усі кому не лінь: мілі�
ція, кілери, родичі нареченої та друзі. А чи
знайдуть?

"Мамо, не горюй", 
Неділя, 5 лютого, Новий канал, 18:00

Тед Брукс � успішний дантист,
який живе в Майамі. Він багатий і
красивий, він є власником процві�
таючої фірми "Гарячі усмішки", що
дісталася йому від батька. Рапто�
во життя Теда змінюється, коли він
дізнається від своєї матері, що на
Алясці померла жінка, яка є його
справжньою матір'ю, про яку він
навіть не знав. Приголомшений ці�
єю звісткою, Брукс вирушає на
Аляску, щоб побільше дізнатися
про своє походження і одержати
належний йому спадок. Однак
мріям Теда про швидке збагачення

не судилося збутися. Замість грошей у спадок йому
дістається найкраща упряжка з восьми собак. Тепер
Тед змушений навчитися поводитися з собаками, а та�
кож він не припиняє своїх спроб дізнатися більше про
свою справжню матір …

"Снігові пси", 
Субота, 4  лютого, 1+1, 15:10

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

В серці сучасної цивілізації доте�
пер правлять варварські закони.
Спецназівець Віктор, який прой�
шов вогонь і воду, опинився за
гранню фатального кола. У таборі
смертників він засуджений до
страти в розстрочку: тут специ ви�
щого класу використовують поло�
нених як живі тренажери для вдосконалення бойових
навичок. Вони без заперечень стають ляльками без іме�
ні й минулого, ляльками на кривавих ниточках жорсто�
кості. Вцілілий отримує нагороду �  ще один день ... без
надії побачити світанок. Коли прогрес зупиняється й
світ перетворюється на первісні джунглі, коли життя об�
межується рингом, де мовчить рятівний гонг, коли на�
сильство знищує любов, виживе тільки той, у кому про�
кинеться нездоланний дух древніх гладіаторів, здатних
повернути історію назад і розірвати нитки долі.

"Я � лялька", 
Субота, 4  лютого, НТН, 23:00

У поїзді молода жінка Тамара зізнається новому знайомому
Сергію, що розлучилася із чоловіком, але не хоче поки засму�
чувати цим батьків. А оскільки чоловік Тамари так і не встиг
познайомитись з батьками дружини, Сергій вирішує підіграти
попутниці й зіграти роль чоловіка і зятя.

"Одружений холостяк", 
Четвер, 2 лютого, СТБ, 11:55
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1587 — англійська королева Єлизавета I
підписала смертний вирок Марії Стюарт. 

1994 — Набула чинності Шенгенська угода,
підписана країнами ЄС. 

2003 — При заході на посадку вибухнув
американський шатл «Колумбія», загинули всі
сім членів екіпажу.

НАРОДИЛИСЯ: 

1931 — Борис Миколайович Єльцин, перший
президент Росії 
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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, 07:55 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:20 Невідоме від відомих
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:35 Книга.ua
09:55 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:50 М/c "Каспер. Школа

страху" 
11:05 Погода
11:10 Здоров'я
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:50 Крок до зірок. Євро�

бачення
13:35 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жінки)
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:45 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чоловіки)
17:15 Діловий світ. Агросек�

тор
17:20 Т/с "Ставка більша за

життя" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Зірки гумору
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс�мінус
21:30 221. Екстрений вик�

лик

21:35 Світ спорту
21:45 Діловий світ
21:50 Досвід
22:45 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

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"
10:15 "Сімейні мелодрами"
11:15 "Не бреши мені � 2"
12:15 "Небесна ліга"
13:05 Т/с "Клон � 2"
14:45 "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 Т/с "Костоправ"
23:15 ТСН
23:30 Х/ф "Подарунок" (2)
01:20 Х/ф "Шлях війни" (2)

05:20 Т/с "Таке звичайне
життя"

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 "Ластівчине гніз�

до"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів �5"
14:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів �11"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Завжди говори:

"Завжди"�7" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Ластівчине гніз�

до" 
22:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів �11"
23:35 Д/ф "Бермудський

трикутник. Лігвище
диявола"

00:30 Х/ф "Тихий вир" (2)

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)
09:50 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс�битва
12:25 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 Даєш молодь!
16:35 Т/с "Універ" (2)
17:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
19:20 Одна за всіх
20:15 Даєш молодь!
20:45 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
21:10 Т/с "Універ" (2)
22:30 Т/с "Фізика чи хімія" (2)
23:30 Т/с "Бути людиною" (2)
00:20 Т/с "Секс і місто" (2)

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 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 Анекдоти по�україн�

ськи
13:05 Т/с "Таємниці слідс�

тва"
14:05 Т/с "Даішники"
16:30 Т/с "Менти" 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:25 Т/с "Даішники"
22:30 Т/с "Таксі" 
22:55 Факти. Підсумок
23:10 Х/ф "Вогонь із пекла" (2)
01:25 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний де�
тектив"

06:55 Т/с "Адвокат"
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:55 Х/ф "Одружений хо�

лостяк" (1)
13:50 Т/с "Черговий

янгол" (1)
14:50 "Нез'ясовно, але

факт"
15:50 "Битва екстрасенсів.

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

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:05 "Х�Фактор. Револю�

ція"

22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Х�Фактор. Револю�

ція"
00:00 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:40 Т/с "Ранетки" (1)
06:10 Kids' Time
06:15 М/с "Назад у майбут�

нє" (1)
06:40 М/с "Джуманджі" (1)
06:55 Kids' Time
07:00 М/с "Барбоскіни" (1)
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Очевидець: смішно

до болю
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

10:10 Знову разом
11:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
12:55 Т/с "Третя планета від

сонця" (1)
13:30 М/с "Фінес і Ферб" (1)
13:55 М/с "Аладін" (1)
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
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" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки" (1)
20:40 Т/с "Вороніни" (1)
21:50 Світлі голови. Зимові

ігри
22:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

23:55 Т/с "Щоденники вам�
піра" (2)

00:55 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Далекі родичі"
08:25 "Жіноча ліга"
08:55 "Три сестри"
09:20 "Війна статей. Діти"
10:25 Т/с "Солдати"
13:25 Т/с "Таємниці Смол�

віля"

15:20 Т/с "Пригоди Герку�
леса"

17:10 "Панаєхало"
18:05 "Жіноча ліга"
18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Історії великого міс�

та. Худни з зіркою"
21:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
21:55 Т/с "Надприродне"
22:50 Т/с "Медіум"
00:35 "15 хвилин до завтра"

06:00 "Легенди бандитсько�
го Києва"

06:25 "Уроки тітоньки Сови"
06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Державний кор�

дон" (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"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих

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

го � 3"
15:40 Х/ф "Гонки по верти�

калі" (1)
17:15 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
18:30 "Легенди карного

розшуку". Мисливці
на Хрущова

19:00 "Свідок"
19:15 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
20:15 Т/с "CSI: Маямі"
21:25 Чемпіонат Європи з

міні�футболу. Збірна
Словенії � збірна Ук�
раїни

23:30 "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 "Подружжя" (1)
10:00 Т/с "СОБР" (1)
11:00 Т/с "Платина" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Техніка молоді"
13:00 Т/с "Катіна 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 "Катіна любов" (1)
20:10 Т/с "СОБР" (1)
21:10 Т/с "Слід" (1)
22:20 Т/с "Подружжя" (1)
23:15 Т/с "Тюдори. Другий

сезон" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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, 07:55 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:35 Експерт на зв'язку
06:55 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:20 Невідоме від відомих
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
07:45 М/ф
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:30 Д/ф "Контингент. Ан�

гола" 
09:55 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 М/c "Каспер. Школа

страху" 
11:10 Ток�шоу "Віра. Надія.

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

Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф "П'ятеро з неба"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:25 Euronews
15:55 Діловий світ. Агро�

сектор
16:00 М/с "Каспер. Школа

страху" 
16:15 Х/ф "Потоп" 
17:15 Т/с "Ставка більша за

життя" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Діловий світ
19:00 Наша пісня
19:40 Зірки гумору
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

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"
11:05 Т/с "Костоправ"
13:05 Т/с "Клон � 2"
14:45 "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 � 4" (2)
23:35 Х/ф "Бруклінські ко�

пи" (2)
01:45 Х/ф "Подарунок" (2)

05:25 Т/с "Таке звичайне
життя"

06:15 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 "Ластівчине гніз�

до"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"

12:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�5"

14:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�11"

15:05 Т/с "Судові справи"
16:00 Т/с "Дар"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Завжди говори:

"Завжди"�7" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 "Бенефіс. Вечірній

квартал"
22:40 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:20 Х/ф "Власність дия�
вола" (2)

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)
09:50 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" 
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс�битва
12:25 Одна за всіх
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:15 Дім�2
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 Даєш молодь!
16:35 Т/с "Універ" (2)
17:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (2)
19:20 Одна за всіх
20:15 Даєш молодь!
20:45 Т/с "Універ" (2)
22:30 Т/с "Щоденники

Темного" (2)
23:10 Теорія зради
00:05 Т/с "Секс і місто" (2)

05:10 Служба розшуку ді�
тей

05:15 Погода

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 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 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 Т/с "Таємниці слід�

ства"
14:15 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"
22:30 Х/ф "Небезпечна лю�

дина" (2)

05:50 "Документальний
детектив"

06:15 Х/ф "Червоні вітри�
ла" (1)

07:50 Х/ф "Привіт від Чарлі
Трубача" (1)

09:25 Х/ф "Земля Санніко�
ва" (1)

11:25 Х/ф "Гардемарини,
вперед!" (1)

18:00 "Вiкна�Новини"
18:10 Х/ф "Неймовірні при�

годи італійців в Ро�
сії" (1)

20:15 "Х�Фактор. Револю�
ція"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:25 "Х�Фактор. Револю�

ція"
00:10 Х/ф "Молода дружи�

на" (1)
02:05 "Вiкна�Спорт"
02:15 Х/ф "Три дні у Мос�

кві" (1)

04:30 Т/с "Ранетки" (1)

06:05 Служба розшуку ді�
тей

06:10 Kids' Time
06:15 М/с "Назад у майбут�

нє" (1)
06:40 М/с "Джуманджі" (1)
06:55 Kids' Time
07:00 М/с "Барбоскіни" (1)
07:25 Репортер
07:30 Погода
07:35 Очевидець смішно

до болю
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

10:10 Знову разом
11:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
12:55 Т/с "Третя планета

від сонця" (1)
13:30 М/с "Фінес і Ферб"

(1)
13:55 М/с "Аладін" (1)
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
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" (1)
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Ластівчине гніз�

до"
21:50 Україна чудес
22:50 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

23:55 Т/с "Щоденники
вампіра" (2)

00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:00 "Далекі родичі"
08:25 "Жіноча ліга"
08:55 "Три сестри"
09:20 "Історії великого міс�

та. Худни з зіркою"
10:25 Т/с "Солдати"
13:25 Т/с "Таємниці Смол�

віля"
15:20 Т/с "Пригоди Герку�

леса"
17:10 "Панаєхало"
18:05 "Жіноча ліга"

18:35 "Три сестри"
19:05 "У пошуках при�

год"
20:00 "Красиво жити. Ве�

сілля"
21:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
21:55 Т/с "Надприродне"
22:50 Т/с "Медіум"
00:35 "15 хвилин до зав�

тра"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:25 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Державний кор�

дон" (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"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих

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

го � 3"
15:40 Х/ф "Нагородити

(посмертно)" (1)
17:20 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Золото Кольд�

жата" (1)
21:10 Х/ф "Флеш.ка"
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Лічені секун�

ди" (2)

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

довження" (1)
08:15 Скетчком "Жити бу�

дете!" (1)
09:10 Заручники долі
10:00 Т/с "СОБР" (1)
11:00 Незвичайний кон�

церт з Максимом
Аверіним

12:00 Ток�шоу "Нехай гово�
рять"

13:00 Т/с "Катіна любов" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Заручники долі
15:35 Життєві сенсації
16:00 Федеральний суд�

дя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катіна любов" (1)
20:10 Т/с "СОБР" (1)
21:10 Шоу "Тільки один"
22:10 Х/ф "Попелюшка з

райського остро�
ва" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1870 — агентство Reuters, підписавши угоди
з двома іншими агентствами, вперше в історії
створило всесвітню інформаційну мережу.

1935 — Вперше у судовій практиці викорис�
тано детектор брехні.

1986 — В Індії відбулася зустріч Папи Рим�
ського з далай�ламою.

НАРОДИЛИСЯ: 

1845 — Пулюй Іван Павлович, український фі�
зик і електротехнік, організатор науки, гро�
мадський діяч. 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1957 — відбувся запуск «Супутника�2», що
доправив до космосу першу живу істоту зем�
ного походження — собаку на прізвисько Лай�
ка.

1966 — радянська непілотована космічна
станція «Луна�9» вперше здійснила м'яку по�
садку на поверхню Місяця. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1809 — Фелікс Мендельсон (Бартольді),
німецький композитор. 
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05 Погода
06:10 Світ православ'я
06:40 Д/ф "Світ тварин з

Джеродом Мілле�
ром"

07:10 Ера здоров'я
07:35 М/ф
07:45 Корисні поради
Перший Національний
08:00 Шустер�Live
11:50 After Live (За лаш�

тунками Шустер�
Live)

12:15 Наша пісня
12:55 Х/ф "Товариш ге�

нерал"
14:20 Зелений коридор
14:35 У гостях у Д. Гор�

дона
15:25 Біатлон. Кубок сві�

ту. Гонка переслі�
дування (жінки)

16:10 Біатлон. Кубок сві�
ту. Гонка переслі�
дування (чоловіки)

17:00 В гостях у Д. Гор�
дона

17:50 Бенефіс Ю. Шиф�
рина. 25 років на
сцені

20:30 Золотий гусак
21:00 Підсумки дня
21:40 Зворотній зв'язок
21:50 "Новорічний жарт"

з Є. Петросяном
22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трій�

ка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Ультра. Тема
23:15 Погода
23:20 Ера здоров'я
23:45 DW. Новини Євро�

пи

06:30 М/ф "Смурфи" (1)

07:25 "Справжні ліка�
рі � 2"

08:10 "Світське жит�
тя"

09:05 Квартирна лоте�
рея "Хто там?"

10:00 Дісней! "Тімон і
Пумба" (1)

10:50 "Світ навиворіт:
Камбоджа"

11:35 "Пекельна кух�
ня � 2"

13:00 "Голос країни � 2:
Нова історія"

15:10 Х/ф "Снігові
пси" (1)

16:55 "Велика різниця
по�українськи"

17:45 Х/ф "Кохати по�
російськи" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Надія як сві�

доцтво життя" (1)
23:15 "Зірки в опері"
00:35 Х/ф "Міцний горі�

шок � 4" (2)
02:45 Х/ф "Бруклінські

копи" (2)
05:15 "Справжні ліка�

рі � 2"
05:55 "Світ навиворіт:

Камбоджа"

05:45 "Парк автомо�
більного періоду"

06:10 "Велика політика
з Євгенієм Кисе�
льовим"

08:25 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вста�

вай!"
10:55 "Найрозумніший"
12:45 Х/ф " Найкраща

бабуся" (1)
14:30 Т/с "Залізничний

романс" (1)
16:30 "Велика різниця"
17:40 "Пороблено в Ук�

раїні"
18:40 "Бенефіс. Вечір�

ній квартал"

20:00 "Подробиці"
20:30 "Бенефіс. Вечір�

ній квартал"
23:00 "Вечір професій�

ного боксу.
В'ячеслав Узєл�
ков vs Едуард Гут�
кнехт"

00:45 Х/ф "Глибоке си�
нє море" (2)

02:45 "Подробиці"
03:15 Т/с "Залізничний

романс" (1)

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
10:35 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
11:30 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)
12:30 ТЕТ
13:20 Х/ф "Історія віч�

ного кохання, або
Попелюшка" (1)

15:30 Єралаш
16:10 Одна за всіх
16:40 Даєш молодь!
17:05 Т/с "Універ" (2)
18:55 Х/ф "Альоша По�

пович і Тугарин
Змій" (1)

20:15 Даєш молодь!
20:45 Т/с "Універ. Нова

общага" (2)
21:40 Т/с "Універ" (2)
23:00 Х/ф "Проклят�

тя" (3)
00:30 До світанку

06:10 Погода
06:15 Факти

06:40 Погода
06:50 Козирне життя
07:15 Х/ф "Флінстоуни"
09:00 Люди, коні, кро�

лики... і домашні
ролики

10:00 Квартирне питан�
ня

11:00 ЄвроФуд�2012
11:55 Утриматись у

кріслі
12:55 Спорт
13:00 Наша Russia
13:50 Стоп�10
14:50 Провокатор
15:50 Максимум в Ук�

раїні
16:50 Х/ф "Флінстоуни�

2. Віва Рок Ве�
гас!"

18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Т/с "Далекобій�

ники�3"
21:55 Наша Russia
22:55 Самозванці
23:50 Х/ф "Апофеоз"

(2)
02:00 Х/ф "Мамонт" (2)
03:30 Х/ф "Небезпечна

людина" (2)

05:35 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:15 Х/ф "Одружений
холостяк" (1)

07:50 "Караоке на Май�
дані"

08:50 "Сніданок з Юлі�
єю Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
11:10 М/ф "Пінгвіни

Мадагаскару" (1)
12:10 Х/ф "Пес Барбос

та незвичайний
крос" (1)

12:35 Х/ф "Самогонщи�
ки" (1)

12:55 Х/ф "Пригоди
Вєрки Сердюч�
ки" (1)

14:40 Х/ф "Здрастуйте
Вам!"

16:55 Х/ф "Довгоочіку�
ване кохання" (1)

19:00 Х/ф "Неймовірні
пригоди італійців
у Росії" (1)

21:05 Х/ф "Рік Золотої
рибки" (1)

23:40 Х/ф "Здрастуйте
Вам"

01:50 Х/ф "Земля Сан�
нікова" (1)

05:20 Т/с "Ранетки" (1)
06:05 Неймовірні історії

Ріплі
06:55 Х/ф "Татусин

день" (1)
08:45 Казки братів

Гримм. "Білосніж�
ка" (1)

10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:15 ТОП�100
13:20 Новий погляд
14:20 Кухня на двох
15:25 Даєш молодь!
16:35 Україна чудес
17:35 Х/ф "Ліцензія на

весілля" (1)
19:30 Х/ф "Напруж зви�

вини" (1)
22:00 Х/ф "Мамо, не

журися" (1)
23:50 Х/ф "Татусин

день" (1)
01:50 Спортрепортер
01:55 Т/с "Журнал мод"

(1)
02:35 Неймовірні історії

Ріплі
03:20 Зона ночі
03:25 Богдан Хмель�

ницький
04:25 Зона ночі. Культу�

ра

06:00 "Ранок на К1"
07:45 "Жіноча ліга"

08:10 "Далекі роди�
чі"

09:05 "У пошуках при�
год"

10:05 Д/п "Зграя. Леви"
11:05 Д/п "Великі міг�

рації. Народжені
для руху"

12:10 Х/ф "Вкради моє
серце"

14:00 Х/ф "Жіночі сльо�
зи"

16:00 Х/ф "Зойчине ко�
хання"

18:05 "Велика різниця"
19:10 "КВН"
21:40 Х/ф "Материн�

ський інстинкт"
23:40 Х/ф "Інший день"
01:20 "Нічне життя"

05:55 "Уроки тітоньки
Сови"

06:25 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:50 Т/с "Інспектор
Деррік" (1)

09:15 Х/ф "Усе те, про
що ми так довго
мріяли"

11:30 "Речовий доказ".
Злочинець � по�
штою

12:00 "Головний свідок"
12:45 Х/ф "Флеш.ка"
14:55 Чемпіонат Євро�

пи з міні�футболу.
Збірна України �
збірна Іспанії

17:00 Т/с "Захист Кра�
сіна � 3"

19:00 Т/с "Об'єкт 11"
23:00 Х/ф "Я � лялька"

(3)
01:10 Х/ф "Чистильник"

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:15 Х/ф "Бетховен �

2" (1)
09:00 Х/ф "Смокінг по�

рязанськи" (1)
11:00 Т/с "Платина" (1)
13:00 Х/ф "Дозволь�

те вас поцілува�
ти" (1)

15:00 Т/с "Дорожній
патруль � 5" (1)

18:00 Х/ф "Яблуневий
сад" (1)

19:00 Події
19:20 Х/ф "Яблуневий

сад" (1)
22:15 Х/ф "Мій" (1)
02:00 Т/с "Платина" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:15 Погода
06:15 Бенефіс М. По�

плавського у
Москві

07:20 М/ф
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Як це?
09:30 Ближче до наро�

ду. Роман Віктюк
10:00 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:40 Хто у домі хазяїн?
11:00 Кумири і кумирчи�

ки
11:25 Караоке для до�

рослих
12:05 Х/ф "Корпус гене�

рала Шубнікова"
13:30 Шеф�кухар країни
14:20 Атака магії
14:50 Погода
14:55 Золотий гусак
15:20 Біатлон. Кубок сві�

ту. Мас�старт
(жінки)

16:10 Біатлон. Кубок сві�
ту. Мас�старт (чо�
ловіки)

17:00 Маю честь запро�
сити

17:50 Діловий світ. Тиж�
день

18:25 Погода
18:30 Творчий вечір 

А. Демиденка 
19:15 Нові пісні про го�

ловне
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, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки
23:30 Погода
23:35 Свої. Олександр

Голобородько
00:00 Оперативний

об'єктив
00:15 Скарбничка

07:00 М/ф "Всесвітній
потоп" (1)

08:30 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�

забава"
10:00 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
10:50 "Дикі і смішні"
11:15 "Хованки"
12:10 "Я так живу"
12:35 "Шість кадрів"
13:05 Х/ф "Молодя�

та" (1)
14:50 Х/ф "А мама кра�

ща!" (1)
16:15 Х/ф "Надія як сві�

доцтво життя" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос країни � 2:

нова історія"
22:25 Т/с "Інтерни" (2)
22:50 "Світське життя"
23:50 "ТСН�тиждень"

05:15 "Вечір професій�
ного боксу.
В'ячеслав Узєлков
vs Едуард Гут�
кнехт"

06:45 "Найрозумніший"
08:20 "Формула любові"
09:30 "Школа доктора

Комаровського"
10:10 "Неділя з "Кварта�

лом"
11:10 "Велика різниця"
12:15 Х/ф "Солдат Іван

Бровкін" (1)
14:10 Т/с "Не зрікають�

ся, кохаючи" (1)
18:00 Т/с "Люба. Лю�

бов"
20:00 "Подробиці тиж�

ня"
21:00 Т/с "Люба. Лю�

бов" 
23:00 Х/ф "Все добре,

мамо"
01:00 Т/с "Не зрікають�

ся, кохаючи" (1)

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 Х/ф "Історія вічно�

го кохання, або
Попелюшка" (1)

11:35 Одна за всіх
12:05 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
13:00 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
14:00 Даєш молодь!
14:30 Т/с "Універ" (2)
15:50 Х/ф "Альоша По�

пович і Тугарин
Змій" (1)

17:10 Х/ф "Бандитки"
18:45 Даєш молодь!
19:45 Т/с "Універ. Нова

общага" (2)
20:40 Т/с "Універ" (2)
22:00 Х/ф "Фонограма

пристрасті" (2)
23:35 Х/ф "Бандитки"
01:10 Дурнєв + 1
01:40 До світанку

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Погода

05:45 Квартирне питан�
ня

06:30 Анекдоти по�ук�
раїнськи

06:50 Т/с "Рюрики" 
07:30 ЄвроФуд�2012
08:30 Т/с "Далекобійни�

ки�3"
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Флінстоуни"
14:15 Х/ф "Флінстоуни�

2. Віва Рок Вегас!"
16:05 Х/ф "Золоте дитя"
18:00 Наша Russia
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Х/ф "Володар

перснів. Храните�
лі персня"

23:15 Х/ф "Мамонт" (2)
01:15 Інтерактив. Тиж�

невик
01:30 "Субмарина Хан�

лi" (2)
03:00 Х/ф "Фелісіті. Іс�

торія юної амери�
канки" (2)

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:15 Х/ф "Вусатий
нянь" (1)

08:50 "Сніданок з Юлі�
єю Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:10 "Неймовірні істо�

рії кохання"
11:10 "Караоке на Май�

дані"
12:10 Х/ф "Рік Золотої

рибки" (1)
14:45 Х/ф "Пригоди

Шерлока Холмса і
доктора Ватсо�
на"(1)

18:00 "Паралельний
світ"

19:00 "Битва екстрасен�
сів"

21:05 Х/ф "Знайди ме�
не"(1)

23:05 Х/ф "Втікачі"(1)
01:10 Х/ф "Довгоочіку�

ване кохання" (1)
02:50 "Неймовірні істо�

рії кохання"

05:00 Т/с "Ранетки" (1)
05:50 Кліпси
06:05 Неймовірні історії

Ріплі
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у ліка�

ря
08:35 Казки братів

Грімм. "Румпель�
штильцхен" (1)

09:50 М/ф "Том і Джер�
рі. Історія про Лу�
скунчика" (1)

10:50 Світлі голови
12:00 Парад порад
13:10 Шоуманія
14:05 Файна Юкрай�

на
15:25 Х/ф "Напруж зви�

вини" (1)
18:00 Х/ф "Мамо, не

горюй" (2)
19:50 Х/ф "Шалені гро�

ші" (1)
21:00 Х/ф "Мамо, не

горюй�2" (2)
00:10 Спортрепор�

тер
00:15 Х/ф "Ліцензія на

весілля" (1)
02:05 Т/с "Журнал мод"

(1)
02:25 Зона ночі

06:00 "Ранок на К1"
07:55 Д/п "Зграя. Леви"
09:00 "У пошуках при�

год"
09:55 Д/п "Великі мігра�

ції. Народжені для
руху"

11:00 Д/п "Мегамис�

ливці. Найстраш�
ніші хижаки"

12:05 Х/ф "Вона � чоло�
вік"

14:10 Х/ф "Зойчине ко�
хання"

16:15 Х/ф "Материн�
ський інстинкт"

18:15 "КІС"
19:15 Х/ф "Знайомство

з батьками"
21:25 Х/ф "Замерзла з

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

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:35 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:30 Х/ф "Золото
Кольджата" (1)

09:15 Т/с "Захист Красі�
на � 3"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Мис�
ливці на Хрущова

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

святі"
14:00 "Бушидо". Най�

кращі бої К. Яма�

закі
15:00 Т/с "Об'єкт 11"
19:00 Х/ф "Чистильник"
21:00 Х/ф "Полювання

на динозаврів" (2)
23:00 Х/ф "Ліфт" (3)
01:15 Х/ф "Я � ляль�

ка" (3)

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:20 Х/ф "Бетховен �

3" (1)
09:20 Х/ф "Попелюшка

з райського ост�
рова" (1)

11:00 Х/ф "Яблуневий
сад" (1)

15:00 Скетчком "Жити
будете!" (1)

16:00 Т/с "Дорожній па�
труль � 5" (1)

18:00 Т/с "Ментівські
війни � 6" (1)

19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Ментівські

війни � 6" (1)
22:30 Х/ф "Близький во�

рог" (1)
00:15 Х/ф "Мій" (1)
03:30 Події тижня

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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30 січня 2012 року

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1789 — У Філадельфії виборці одноголосно
обрали Джорджа Вашингтона першим Прези�
дентом США. 

1945 — У Ялті відкрилася Кримська конфе�
ренція глав урядів СРСР, США і Великобрита�
нії, на якій були погоджені військові плани со�
юзних держав. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1880 — Квітка Климент, музикознавець та
фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Ук�
раїнки). 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1721 — російський цар Петро I ліквідував
пост патріарха як голови Російської право�
славної церкви; його місце зайняв Святійший
синод, керований обер�прокурором, підпо�
рядкованим безпосередньо царю.

1979 — аятола Хомейні проголосив Іран іс�
ламською державою. 

1989 — столицю Афганістану Кабул залишив
останній радянський вояк.

НАРОДИЛИСЯ: 

1878 — Андре Сітроен, засновник фірми «Сіт�
роен» (Франція).



Позитивних емоцій додала
Маланка (перевдягнений хлоп�
чик), яка невміло підметала та,
вбираючись, переплутала чо�
боти з горщиком, ставлячи їх на
стіл.

А вранці, 14 січня, до кожної
хати першим мав увійти чоловік
та щедро засіяти господарів
пшеницею, віншуючи на Новий
щасливий рік. Тож і на наше свя�
то також прийшли засівальни�
ки, а пісню "Старий Рік минає,
Новий наступає!" співали гур�
том і діти, і дорослі.

Приємним сюрпризом для
учасників та гостей свята став
виступ козацького фольклорно�
го колективу "Горлиця" під ке�

рівництвом Любові Рачинської,
який подарував присутнім низ�
ку українських пісень. Усі поко�
ління ніби об'єдналися у весе�
лому хороводі, яким заверши�
лося Різдвяне свято. А пухнас�
тий дідух, зв'язаний із оберемка
колосків, ніби усміхався та радів
єдності українського роду.

Крім дітей, чи не найщасливі�
шими учасниками свята були
саме ми, батьки. Адже справ�
жніх патріотів треба виховувати
змалечку, і саме такі свята, свід�
ками яких ми стали, навчають
дитину цінувати рідну культуру
та шанувати історію українсько�
го народу. 

Світлана Волженцева, 
фото автора

� Ми з раннього дитинства при�
вчаємо дітей до українських тра�
дицій. Показуємо на власному
досвіді, що необхідно ці давні тра�
диції шанувати, � зазначає завіду�
юча закладу Любов Дуднікова. � 
І сьогодні ми продемонструємо
нашим вихованцям, як раніше від�
значали ці свята, і звичайно, діти
братимуть безпосередню участь у
цьому дійстві.

Слід зазначити, що підхід до ор�
ганізації свята інноваційний, адже
участь у ньому брали діти старшої
групи (вихователі Олена Чечель,
Юлія Харламова), батьки та пра�
цівники закладу. Море яскравих та
позитивних емоцій отримали всі
присутні на святі, адже неперевер�
шена акторська майстерність та
неочікувана імпровізація артистів
захоплювали увагу глядачів. 

На свято до закладу також заві�
тали і представники боярської
влади � заступник міського голови
Валерій Дубовецький та секретар
Боярської міської ради Дмитро
Паливода.

Під завісу захоплюючого дійства

Валерій Михайлович також приві�
тав дітлахів та їхніх батьків з роком,
що настав.

� Та робота, яку проводить педа�
гогічний колектив закладу  на чолі з
його керівником  Любов'ю Іванів�
ною, є неоціненною. Адже не дар�
ма в народі говорять � немає май�
бутнього в того, хто не знає власної
історії. Тож варто цінувати та шану�
вати власні традиції. Потрібно
низько вклонитися тим людям, які
прививають нашим дітям любов до
історії. Вони виростуть справжніми
українцями, продовжувачами ідеї
українства, що були закладені по�
передніми поколіннями.

� Свято було організовано прос�
то чудово, � зазначив у свою чергу і
Дмитро Ігорович. �  Я погоджуюсь
зі словами Валерія Михайловича.
Тож низький уклін в першу чергу �
дітям, Любові Іванівні і всім, хто
долучився до організації та прове�

дення цього гарного свята.
До речі, у ролі цигана на святі

виступив депутат міської ради
Олександр Борецький, котрий є
головою батьківського комітету
дитячого садочка. Він зізнався, що
виступає перед глядачами заради
усмішки своєї доньки Софії, яка
відвідує заклад. Олександр Петро�
вич розповів, що вже вдруге бере
участь у подібному заході. Дебют
відбувся на День Святого Андрія
минулого року. 

Тоді було більше часу на підго�
товку, � зазначає Олександр Пет�
рович, � але і цього року було дуже
цікаво. Взагалі, я завжди чим можу
намагаюся підтримати заклад.

Ми вкотре переконуємося у то�
му, що  повага та шана до давніх
традицій роблять свою благород�
ну справу у вихованні підростаю�
чого покоління.

Підготувала Ксенія Заваліна

¡ÓˇÍ‡
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Для дорослих новорічні
свята вже минули і розпоча�
лися сповнені турбот будні. А
ось для найменших боярчан
свята тривають. 26 січня ма�
ленькі вихованці Боярського
ДНЗ № 3 відзначали аж три
свята  � Різдво, Маланку та Во�

дохреща.
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1. Громадська рада при виконавчому комітеті
Боярської  міської ради (далі � громадська рада) є
постійно діючим колегіальним виборним консуль�
тативно�дорадчим органом, утвореним для забез�
печення участі громадян в управлінні державними
справами, здійснення громадського контролю за
діяльністю органів місцевого самоврядування, на�
лагодження ефективної взаємодії зазначених ор�
ганів з громадськістю, врахування громадської
думки під час формування та реалізації державної
політики в місті.

2. У своїй діяльності громадська рада керується
Конституцією та законами України, указами Прези�
дента України і постановами Верховної Ради Украї�
ни, прийнятими відповідно до Конституції та зако�
нів України, актами Кабінету Міністрів України, а та�
кож Положенням про громадську раду.

3. Основними завданнями громадської ради є:
� створення умов для реалізації громадянами

конституційного права на участь в управлінні дер�
жавними справами;

� здійснення громадського контролю за діяль�
ністю органів місцевого самоврядування;

� сприяння врахуванню виконавчим комітетом
Боярської міської ради громадської думки під час
формування та реалізації державної політики в міс�
ті.

4. Громадська рада відповідно до покладених на
неї завдань:

� готує та подає виконавчому комітету Боярської
міської ради, пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю, а також
щодо проведення консультацій, не передбачених
таким планом;

� готує та подає виконавчому комітету Боярської
міської ради пропозиції щодо організації консуль�
тацій з громадськістю;

� подає виконавчому комітету Боярської міської
ради обов'язкові для розгляду пропозиції щодо
підготовки проектів нормативно�правових актів з
питань формування та реалізації державної політи�
ки в місті у відповідній сфері, удосконалення робо�
ти органу; 

� проводить відповідно до законодавства гро�
мадську експертизу та громадську антикорупційну
експертизу проектів нормативно�правових актів;

� здійснює громадський контроль за врахуванням
виконавчим комітетом Боярської міської ради про�
позицій та зауважень громадськості, а також дотри�
манням ним вимог нормативно�правових актів,
спрямованих на запобігання та протидію корупції; 

� інформує в обов'язковому порядку громад�
ськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх
виконання на офіційному веб�сайті органу та в ін�
ший прийнятний спосіб; 

� збирає, узагальнює та подає органу інформа�
цію про пропозиції громадських організацій щодо
вирішення питань, які мають важливе суспільне
значення;

� організовує публічні заходи для обговорення
актуальних питань розвитку адміністративно�тери�
торіальної одиниці;

� готує та оприлюднює щорічний звіт про свою
діяльність.

5. Громадська рада має право:
� утворювати постійні та тимчасові робочі органи

(правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні
групи тощо);

� залучати до роботи ради працівників органів

виконавчої влади, органів місцевого самовряду�
вання, представників вітчизняних та міжнародних
експертних і наукових організацій, підприємств,
установ та організацій (за згодою їхніх керівників),
а також окремих фахівців;

� організовувати і проводити семінари, конфе�
ренції, засідання за круглим столом та інші заходи;

� отримувати в установленому порядку від орга�
нів виконавчої влади, органів місцевого самовря�
дування інформацію, необхідну для забезпечення
діяльності ради;

� отримувати від органу проекти нормативно�
правових актів з питань, що потребують проведен�
ня консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в
установленому порядку до приміщень, в яких роз�
міщений виконавчий комітет Боярської міської ра�
ди.

6. До складу громадської ради можуть бути об�
рані представники громадських, релігійних, благо�
дійних організацій, професійних спілок та їх об'єд�
нань, творчих спілок, асоціацій, організацій робо�
тодавців, недержавних засобів масової інформації
та інших непідприємницьких товариств і установ,
легалізованих відповідно до законодавства Украї�
ни (далі � інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на уста�
новчих зборах шляхом рейтингового голосування
за кандидатури, які добровільно заявили про ба�
жання брати участь у роботі громадської ради та
внесені інститутами громадянського суспільства. 

Кількісний склад громадської ради визначається
установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради �
два роки.

До складу громадської ради може бути обрано
не більше ніж по одному представнику від кожного
інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.
8. Для формування складу громадської ради ви�

конавчий комітет Боярської міської ради утворює
ініціативну групу з підготовки установчих зборів за
участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при виконавчому комітеті Боярської місь�
кої ради вже утворена громадська рада, то не пізні�
ше ніж за 60 календарних днів до закінчення її пов�
новажень вона утворює ініціативну робочу групу з
підготовки установчих зборів для формування но�
вого складу ради. 

До складу ініціативної групи з підготовки уста�
новчих зборів входять представники інститутів гро�
мадянського суспільства, в тому числі ті, які є чле�
нами діючої громадської ради та працівниками ви�
конавчого комітету Боярської міської ради.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до прове�
дення установчих зборів виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради в обов'язковому порядку опри�
люднює на своєму офіційному веб�сайті та в інший
прийнятний спосіб підготовлене ініціативною гру�
пою повідомлення про дату, час, місце, порядок
проведення установчих зборів, порядок подання
заяв для участі в установчих зборах, відомості про
склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, елек�
тронну адресу та номер телефону відповідальної
особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної
групи подається заява у довільній формі, підписа�
на уповноваженою особою керівного органу інсти�
туту громадянського суспільства.

До заяви додаються:
� рішення керівника інституту громадянського

суспільства, якщо інше не передбачено його уста�
новчими документами, про делегування представ�
ника для участі в установчих зборах, посвідчене пе�
чаткою (у разі наявності);

� біографічна довідка делегованого представни�
ка інституту громадянського суспільства;

� копії документів, що підтверджують легалізацію
інституту громадянського суспільства;

� інформація про результати діяльності інституту
громадянського суспільства протягом останніх
двох років.

За 10 календарних днів до проведення установ�
чих зборів приймання заяв для участі у них припи�
няється. На підставі поданих заяв ініціативна група
складає список учасників установчих зборів, кан�
дидатур до нового складу громадської ради та у
разі потреби уточнює місце проведення установ�
чих зборів, про що орган повідомляє на своєму
офіційному веб�сайті та в інший прийнятний спо�
сіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх
учасників обирається голова зборів, секретар, лі�
чильна комісія, заслуховується інформація про ре�
зультати діяльності громадської ради, що діяла при
органі виконавчої влади до проведення установчих
зборів.

Протокол установчих зборів, відомості про
склад громадської ради орган оприлюднює на сво�
єму офіційному веб�сайті та в інший прийнятний
спосіб.

9. Орган затверджує склад громадської ради на
підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється
на підставі рішення громадської ради у разі:

� систематичної відсутності члена громадської
ради на її засіданнях без поважних причин (більше
ніж два рази);

� повідомлення керівника інституту громадян�
ського суспільства, якщо інше не передбачено йо�
го установчими документами, про відкликання
свого представника та припинення його членства в
громадській раді;

� скасування державної реєстрації інституту гро�
мадянського суспільства, представника якого об�
рано до складу громадської ради;

� неможливості члена громадської ради брати
участь у роботі громадської ради за станом здо�
ров'я, визнання у судовому порядку члена громад�
ської ради недієздатним або обмежено дієздат�
ним;

� подання членом громадської ради відповідної
заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обира�
ється з числа членів ради на її першому засіданні
шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які
обираються з числа членів ради шляхом рейтинго�
вого голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано
посадову або службову особу органу державної
влади.

Повноваження голови громадської ради можуть
бути припинені за рішенням громадської ради у
разі припинення його членства у раді, а також ви�
никнення підстав, передбачених Положенням про
громадську раду.

12. Голова громадської ради:

� організовує діяльність громадської ради;
� скликає та організовує підготовку та проведен�

ня її засідань;
� підписує документи від імені громадської ради;
� представляє громадську раду у відносинах з

Кабінетом Міністрів України, центральними та міс�
цевими органами виконавчої влади, об'єднаннями
громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації;

� входить до складу виконавчого комітету Бояр�
ської міської ради.

13. Функції секретаря громадської ради може
виконувати працівник відділу з гуманітарних питань
та інформаційного та аналітичного забезпечення
міськвиконкому, який є членом громадської ради,
але не має права голосу.

14. Основною формою роботи громадської ради
є засідання, що проводяться у разі потреби, але не
рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засі�
дання громадської ради можуть скликатися за іні�
ціативою однієї третини загального складу її чле�
нів.

Засідання громадської ради є правомочним, як�
що на ньому присутні не менше, як половина її чле�
нів.

Засідання громадської ради проводяться від�
крито.

У засіданнях громадської ради бере участь з
правом дорадчого голосу уповноважений пред�
ставник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її
засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається від�
критим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розпо�
ділу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендацій�
ний характер і є обов'язковими для розгляду орга�
ном.

Рішення, прийняте виконавчим комітетом Бояр�
ської міської ради за результатами розгляду про�
позицій громадської ради, не пізніше ніж у десяти�
денний строк після його прийняття в обов'язковому
порядку доводиться до відома членів громадської
ради та громадськості шляхом його оприлюднення
на офіційному веб�сайті органу та в інший прийнят�
ний спосіб. Інформація про прийняте рішення має
містити відомості про врахування пропозицій гро�
мадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує орган та громад�
ськість про свою роботу шляхом розміщення в
обов'язковому порядку в спеціально створеній
рубриці "Громадська рада" на офіційному веб�сай�
ті органу та оприлюднення в інший прийнятний
спосіб матеріалів про установчі документи, план
роботи, керівний склад, прийняті рішення, прото�
коли засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ра�
ди приміщенням, засобами зв'язку, створення
умов для роботи ради та проведення її засідань
здійснює виконавчий комітет Боярської міської ра�
ди.

18. Громадська рада має бланк зі своїм найме�
нуванням.

19. Зміни до Положення про громадську раду
схвалюються на її засіданні та погоджуються з ор�
ганом виконавчої влади, при якому вона утворе�
на.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БОЯРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
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Тоді, у травні 1990 року, внаслі�
док тривалих дебатів Галину Овсі�
ївну Анікеєву було обрано головою
виконкому Боярської міської ради.
Протягом двох років боярського
"прем'єрства", їй довелося успіш�
но долучатися до багатьох справ,
які вперше відбувалися в нашому
місті. І тут пригадуються талони на
цукор, купони, забезпечення бояр�
чан ділянками землі під городи,
долання інших злигоднів. Пригаду�
ється разом пережите ГКЧП. І на�
решті 1 грудня 1991 року � Боярка
беззастережно проголосувала за
незалежність України. Тут не обхо�
дилось без керівництва Боярської
міської ради.

Згодом Галина Анікеєва очолила
службу субсидій Боярського міськ�
виконкому, де працювала до 2000
року.

26 січня  Галині Овсіївні виповни�
лося 70 літ! З роси і з води Вам, до�
рога наша боярчанко!

Наснажений життєвий шлях Га�
лини Анікеєвої розпочався грізно�
го 1942 року у Ташкенті. Народже�
на у сім'ї кадрового військового,
який пройшов карело�фінську і Ве�
лику Вітчизняну війни, вона пере�

бувала там, де батько за�
безпечував військове
постачання авіації. Коли
його призначили началь�
ником військового авіа�
ційного училища в Но�

воград�Волинському, Галя
там закінчила школу. У 1959�му ге�
нерал Овсій Анікеєв поселився з
родиною у Боярці. Галина закінчи�
ла біологічний факультет Київсько�
го університету ім. Т Шевченка,
навчалася в аспірантурі, опанову�
ючи діалектичний та історичний
матеріалізм. У статусі виконуючого
обов'язки доцента викладала фі�
лософію в Київському художньому
інституті та Київському педагогіч�
ному інституті. Водночас закінчила
вечірнє відділення Київської кон�
серваторії по класу вокалу. Її мецо�
сопрано і сьогодні вражає силою.
А ще закінчила курси викладачів ні�
мецької мови.

На мій погляд, цього переліку
достатньо для того, щоб очолюва�
ти виконком Боярської міської ра�
ди. Чи не так? Якщо полишити мій
дещо іронічний тон і спробувати
взяти ноту соль другої октави, то
це � моя величальна пісня на честь
Вашого ювілею, шановна Галино
Овсіївно. А вже мецо�сопрано за
Вами на довгі літа.

Ніна Харчук, 
депутат Боярської міської ради,  

заслужений журналіст України
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На найближчі три тижні у холі
гімназії поселилося літо. Усі кар�
тини художниці сяють яскравим
світлом. Морські пейзажі і на�
тюрморти Анни, сповнені яскра�
вими барвами і оптимізмом.
Троянди, бузок і фіалки, маки та
калина наповнені теплом і ніж�
ністю, викликають бажання
вдихнути їхній п'янкий аромат.

Солоний морський бриз дихає
на глядачів крізь прозорі фіран�
ки. Запахом різнотрав'я віє від
степового пейзажу…

Цього морозного дня на вулиці
також сяяло сонце. Глядачі груп�
ками зупинялися біля полотен,
ділилися враженнями. Беззапе�
речним плюсом було те, що ко�
жен міг поспілкуватися з автор�
кою, розпитати про кожну карти�

ну. Декому з гімна�
зистів, завдяки осо�
бистим зв'язкам,
вдалося отримати
автограф художниці,
а кільком навіть сфо�
тографуватися з
нею на фоні експо�
зиції. 

Виставку Анни
відвідали друзі ху�
дожниці, представ�

ники мистецької громади та не�
байдужі до мистецтва боярча�
ни, які не злякалися морозу та
слизьких тротуарів. А тим, хто
не встиг насолодитися яскрави�
ми барвами літа, нагадуємо, що
з творчістю Анни Кшановської�
Орлової можна познайомитися
в холі районної гімназії до 18
лютого.

Олеся Щербак
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Нагода ближче познайомитися з Гали�

ною Анікеєвою з'явилася у мене 1990 року.

Ми були обрані депутатами Боярської міської

ради, якій судилося увійти в історію як перше

скликання в незалежній Україні. Перегорнув�

ши сторінку "союзної" доби, до міськради

прийшла демократично налаштована інтелі�

генція (науковці, викладачі, лікарі, інженери,

журналісти), які відразу створили депутат�

ську групу "Відродження". Серед них були і

ми. На противагу комуністичним ортодоксам

ми мислили демократичними категоріями,

мріяли про самостійний шлях розвитку Украї�

ни, прагнули нових засад місцевого самовря�

дування у рідній Боярці.

Наша довідка
Анна Кшановська�Орлова народилася у Львові. У Боярці меш�

кає з 5 років. Перші полотна написала у 2004 році. Вона є членом
благодійної АРТ�асоціації художників "Золота палітра". Картини
Анни експонувалися як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні ро�
боти художниці знаходяться у приватних колекціях України, Росії,
США та Туреччини. Минулого року пройшли дві персональні вис�
тавки художниці: "Моя жіноча імпресія" в букарні "Бабуїн" та "Різ�
нобарв'я" в арт�ресторані "IQ Bar" у Києві. Також вона брала
участь у виставці "Портрет Кендіс Брайтс" у Pinchuk Art Centre,
Болгарському тижні мистецтв у Софії та Чорногорському тижні
мистецтв у Которі. У березні 2011 року Анна посіла 1 місце в кате�
горії "Натюрморт" під час Ukrainian Art Week.
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� Я народився 3�го вересня
1931�го в Донецькій області, за
півроку до голодомору. Мої ровес�

ники рідко виживали. Я ж
фактично чудом залишив�
ся в живих, � так почав
розповідь  про себе  Воло�
димир Ілліч. � Дитинство у
представників мого поко�
ління було нелегким. В
школу пішов ще до почат�
ку війни.  Успішно закінчив
два класи з похвальними
грамотами. А восени
1941�го дітей, які прийшли
до школи, відправили до�
дому і попередили про
окупацію. На тому й закін�
чилося має довоєнне нав�
чання і разом із ним без�
турботне дитинство. Під
час війни працював нарів�
ні з дорослими. Виконував
роботу, яка під силу була
тільки чоловікам. Проте
тоді ніхто  не жалівся.
Власне, такою була доля в
усіх дітей війни…

У післявоєнні роки, коли
вся країна піднімалася з

руїн, Володимир Ілліч пра�
цював на будівництві у Крама�

торську. А вже у 1951 році він був
призваний  до лав Радянської ар�
мії. Спочатку артилерія, потім �

школа сержантського  складу, яку
закінчив за спеціальністю радіоте�
леграфіста ІІ класу Морзе, у званні
сержанта. Обіймав посаду коман�
дира екіпажу � начальника радіо�
станції середньої дальності дії. По�
тому три роки поспіль юнак брав
участь у святкових військово�тех�
нічних парадах на Червоній площі у
Москві. 

Та, мабуть, найбільше вражень
та переживань залишила участь у
так званих військових навчаннях…
Якось весь особовий склад поін�
формували про те, що їхній вій�
ськовій частині належить готувати�
ся для відправки на масштабні вій�
ськові навчання, які нібито мають
відбутися в Сальських степах. 

� Насправді ж ми опинилися  в
Тоцьких таборах Чкаловської об�
ласті (нині Оренбурзької). Потім
лише зрозуміли, що це було зроб�
лено для дезінформації іноземної
розвідки, адже під час цих навчань
мали застосовувати атомну бомбу.
На душі було спокійно. Ми були
молоді, тому й не думали про мож�
ливі наслідки таких експериментів,
� пригадує Володимир Риндя. � У
день випробувань я забезпечував
радіозв'язок командира батареї з

командиром артилерійської бри�
гади полковником Олександром
Васильовичем Чапаєвим. Всі сол�
дати перебували у бліндажах, за
закритими дверима. Лише тонкий
промінчик сонця проникав у зем�
лянку через щілину в дверях. Я си�
дів біля радіостанції у навушниках
та протигазі з темним склом.
Прислухався, чекаючи команди,
яка повинна була надійти після ви�
буху атомної бомби. Інші солдати
також сконцентрували всю свою
увагу на невідомості, що нависла
над ними як  дамоклів меч. Ніхто не
знав, що буде потім. Враз гнітючу
тишу розбудив ниючий звук літака
(як дізналися пізніше, ТУ�104 летів
на висоті 10 км). Несподівано зад�
рижала земля. В той же час помі�
тив, що золотавий промінь, який
світив у бліндаж, на коротку мить
став марганцевим. Бомба, не до�
летівши до землі 300 метрів, ро�
зірвалася. Надійшла передчасна
команда бігти нагору. Чому перед�
часна? Тому що коли ми всі
восьмеро кинулися до виходу �
нас відкинуло другою вибуховою
хвилею. Всі попадали. Піднялася
страшенна пилюка: за метр нічого
не видно. Та на цьому випробуван�
ня не закінчилися: вже після за�
вершення навчання нашу частину
провели за два кілометри від епі�
центру вибуху, повз радіоактивне

згарище. Горіла військова техніка,
старенькі хати, вкриті соломою,
земля… 

Пережите під час військових
навчань  з часом негативно позна�
читься на здоров'ї Володимира
Ринді та призведе до інвалідності.
Однак це буде пізніше. А поки на�
прикінці 50�х � на початку 60�х ро�
ків молодий чоловік проходив нав�
чання в диверсійних загонах, що
мали діяти за кордоном, засвою�
вав секрети шпигунської радіотех�
ніки зв'язку, стрибки з парашутом. 

Через двадцять років Володи�
миру Іллічу знову довелося всту�
пити в боротьбу за життя, тільки
вже з мирним атомом. У 1986 він
брав участь у ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС. 

� Багато труднощів та горя дове�
лось  пережити, � констатує Воло�
димир Риндя. � Життя було справді
нелегким, але водночас змістов�
ним та багатим на історичні події й
цікавих людей. 

Тож щиро зичимо Володимиру
Іллічу довгих років життя  та спокій�
ної і забезпеченої старості в рідній
Україні, адже досвід та життєва
мудрість таких ветеранів нині є
вкрай необхідною для нашої краї�
ни, а отже і для прийдешніх поко�
лінь.  

Валентина Сіродан

Володимира Ілліча Риндю в Боярці знають як громадського діяча,

який бере активну  участь в житті ветеранської  організації та свого

міста. Крім того, до нього досі звертаються за порадами як до досвідченого професіонала�

терміста. За свій 80�річний вік йому довелося пережити чимало випробувань, та головне

через усе своє життя він зміг пронести любов до людей та своєї Батьківщини…

    Спогади

��������� �����:
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ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА. 70 РОКІВ ТОМУ.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ НА ФРОНТАХ

Січень 1942 року
18 січня 1942 року � підписано військову угоду між Німеччиною,
Японією та Італією.
20 січня � звільнено місто Можайськ.
24 січня � звільнено місто Барвенково.
27 січня � звільнено залізничний вузол Лозова.
29 січня підписано договір про союз між СРСР, Великобританією та
Іраном.
Звільнено міста Пено, Андреаполь, Торопець, Західна Двіна, Сухиничі.
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48 ГРН

Рік 2000�й. У цьому році в

Боярці сталося щонайменше

декілька вагомих відкриттів.

Свою роботу розпочав фіз�

культурно�спортивний клуб

для інвалідів "Ікар". А ще саме

в 2000�му відбулося відкриття

школи для дівчаток "Леді", яка

за роки свого існування справ�

ді стала візитівкою нашого

міста. Того ж року 35�річний

ювілей відсвяткувала Бояр�

ська спецшкола�інтернат для

дітей з вадами зору. А ще у

2000�му в Будинку вчителя

пройшла презентація Києво�

Святошинської районної кла�

сичної гімназії, яку було від�

крито в Боярці. До речі, почат�

ку 2000 року передував ціка�

вий факт. 25 грудня 1999�го в

місті стався справжній весіль�

ний бум. Того дня було заре�

єстровано 20 весіль. Такий

ажіотаж пояснювався бажан�

ням молодят одружитися ще в

ХХ столітті. Щоправда, як по�

казало життя, і в новому тися�

чолітті весільні буми час від

часу трапляються.

Рік 1988�й, що цікаво, без

перебільшення можна назвати

роком футбольних успіхів. Са�

ме того року в Боярці при ЖЕ�

Ку № 1 було створено фут�

больну секцію для школярів

міста.   

Мабуть, завзятим футболіс�

там буде також цікаво нагада�

ти, що саме у 1988�му у чвер�

тьфінальному матчі на кубок

району з футболу команда

райпобуткомбінату "Боярка" з

розгромним рахунком 8:1 пе�

ремогла вишнівський "Авто�

мобіліст". Того ж року на заво�

ді "Іскра" в роботу були впро�

вадженні верстаки з числовим

програмним управлінням. А

ось любителі культурного доз�

вілля радо відвідували кіноте�

атр "Космос". Того весняного

кіносезону особливою попу�

лярністю боярських кіноманів

користувалися фільми: "Саль�

вадор", "Політ над гніздом зо�

зулі", "Амадей".  

Рік 1976�й також за�

пам'ятався боярчанам деяки�

ми відкриттями. Так, наприкін�

ці року було відкрито нову

міську їдальню. Як стверджу�

вали очевидці цієї події,  зак�

лад громадського харчування

пропонував широкий вибір ку�

лінарних та кондитерських ви�

робів. 

Астрологи також стверджу�

ють, що Дракон є символом

достатку. Мабуть, цьому твер�

дженню кожен зможе дати

власну оцінку. А ось щодо фі�

нансово�економічних справ у

місті нам вдалося знайти ли�

ше один, утім, досить красно�

мовний факт. У вересні 1976

року товарообіг Боярського

універмагу становив 60 тисяч

карбованців. 

З огляду на всі виявлені іс�

торичні асоціації, можна спо�

діватися, що 2012 рік стане

справді для нашого міста пері�

одом відкриттів та спортивних

звершень. Пересвідчимося в

цьому за рік! 

Святослава Бережна

Необхідні продукти:
2 щт капусти (савойської), куряче філе, сир,
сіль, перець

Спосіб приготування:
1. Капусту попарити у добре підсоленій воді і
розібрати на окремі листочки. Зрізати грубу
прожилку.
2. Куряче філе порізати на скибочки.
Відбити, посолити і поперчити. Солити
потрібно щедро, бо капуста вбере сіль.
3. Сир нарізати шматочками 4 см довжиною.
4.Тепер найцікавіше � закручуємо голубці:
беремо шматок сиру і обкручуємо його
маленьким листочком капусти, виходить
маленький голубець. Потім його обкручуємо
відбитим шматочком філе і все це
загортаємо у великий листочок капусти.
5.  Тушкуємо до готовності.
Подавати з соусом насиченого смаку. 

Рекомендую скуштувати, не
пошкодуєте!
СМАЧНОГО!

н омераРецепт 

Насамперед  підтримуй�

те температуру тіла, не до�
пускайте навіть короткочасних
переохолоджень. У холодних і
вологих умовах важливо зберегти
тепло тіла.  Для цього потрібно пра�
вильно одягатися, а саме дотримува�
тися принципу пошаровості, тобто
одягатись, як цибулина. Також важ�
ливо берегти від переохолодження
кінцівки. Тож особливу увагу слід
звернути на взуття, яке не повинно
бути тісним, бо це перешкоджає нор�
мальному кровообігу. Крім того, пе�
ред виходом на вулицю потрібно
добре розтерти ноги, і вже після цьо�
го одягати шкарпетки. Що стосуєть�
ся зігрівання рук, то краще одягати
не рукавички, де кожен палець зна�
ходиться окремо, а рукавиці, де
пальці зігрівають один одного.

Зверніть також увагу на свій ра�

ціон харчування, адже від того, як
ви харчуєтеся та п'єте у сезон холод�
ної погоди залежить стан вашого
здоров'я та імунітету. Правильне хар�
чування допомагає регулювати тем�
пературу тіла та забезпечує достат�
ню кількість енергії для працюючих
м'язів. Під час морозів дієтологи ра�
дять збільшити вживання білкової їжі.
Це, в першу чергу, білки тваринного
походження: яйця, сир, молочні про�
дукти, нежирне м'ясо та птиця, риба,
у тому числі, жирна морська, та рос�
линного � квасоля, горох. Що стосу�
ється вуглеводів, які є джерелом
швидкої енергії, то перевагу слід на�
давати так званим складним, тобто
тим, які засвоюються поступово: сві�
жі овочі, фрукти, хліб з цільного зер�
на. А прості вуглеводи, такі, як білий
цукор, вироби з білого борошна, пот�
рібно максимально обмежити, а ще
краще � зовсім не вживати, оскільки
нічого, крім порожніх калорій вони не
дають. Ні в якому разі не треба забу�
вати про корисні натуральні жири, які
забезпечують організм тривалою
енергією: тваринні � молочні продук�

т и ,
м'ясо, са�

ло, жирна
морська риба та рослинні � олії
(оливкова, лляна, рапсова) і різнома�
нітні горіхи та насіння. Продукти хар�
чування, які перенасичені шкідливи�
ми транс�жирами та сіллю, такі як
чіпси, сухарики, готові кондитерські
вироби, особливо з кремом, вживати
не варто.  В той же час не забувайте
про продукти, багаті на вітаміни та
мінерали. 

Дієтоголи також радять обов'язко�
во починати свій день із повноцінно�
го сніданку.  

Також важливо  пити багато рідини,
адже під час холоду підвищуються
витрати вологи. Надавайте перевагу
чаю. Ні в якому разі не пийте холодні
напої, у тому числі шипучі газовані
солодкі, оскільки вони сприяють охо�
лодженню організму та затруднюють
перетравлювання їжі.  Серед продук�
тів, які мають зігріваючі властивості:
кориця, фенхель, аніс, гвоздика,

кардамон, чилі, часник, імбир,

хрін, цибуля, баранина, телятина,

курка, гречка, вівсянка та інші. 

Останньою порадою у профілакти�
ці сезонних захворювань є достатній
сон. Його тривалість повинна визна�
чатись вашим самопочуванням: ко�
мусь потрібно 6 годин, а комусь і 8
буде недостатньо.  Кожна година сну
дає можливість організму виробляти
додаткове тепло. 

Сподіваємося, що ці поради допо�
можуть вам пережити морози з най�
меншими втратами для свого орга�
нізму. Тож будьте здорові за будь�я�
кої погоди. 

Підготувала 

Святослава Бережна

������� ##� �������

ІСТОРИЧНІ АСОЦІАЦІЇ: РІК ДРАКОНА  

У даному кросворді замість букв слід
вписувати цифри, а саме — пам’ятні да�
ти в історії України.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. 24 серпня цього
року було проголошено Акт про незалеж�
ність України. 5. Цей рік увійшов в історію
України як рік «помаранчевої революції». 6.

Рік утворення Галицько�Волинської держа�
ви. 9. Відбулася битва під Берестечком, яка
закінчилась поразкою повстанців під керів�
ництвом гетьмана Б. Хмельницького. 10.
Участь українських полків у Грюндвальській
битві. 13. У цьому році набув поширення за�
гальноукраїнський адміністративний устрій
на території України. 15. 16 липня цього ро�
ку сесія Верховної Ради прийняла Деклара�
цію про державний суверенітет України. 16
У Ніжині відбулася Чорна рада.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. У цьому році відбувся
відомий з’їзд князів у Любечі. 2. Цей рік ут�
вердився в історії України як рік першої рево�
люції в ХХ ст. 3. Цього року була створена
Центральна Рада. 7. У цьому році була укла�
дена Люблінська унія між Литвою та Поль�
щею, згідно з якою Волинь відійшла до Поль�
щі. 8. Заснування «Кирило�Мефодіївського
товариства». 11. Початок однієї з найжахли�
віших подій в Україні в ХХ ст. — Голодомору.
12. Завершилось формування сучасної тери�
торії України — приєднання півострова Крим
до України. 14. Почалося гетьманування І.
Виговського, головною метою якого було
обстоювання повної самостійності України.

Склав Вадим ПОЛІЩУК.
м. Горохів

Насправді для того, аби

убезпечити свій організм від

небажаної застуди в період,

коли за вікном лютують моро�

зи, необхідно пам'ятати де�

кілька важливих пра�

вил. 

ККррооссввооррдд
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здоровіБудьте 
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Наша конкурсантка під номером 6 є
справжньою творчою особистістю. І яскра�
ве фото, яке надіслала дівчина для участі в
конкурсі, є тому підтвердженням. Тож зна�
йомтеся з 13�річною боярчанкою, яка нав�
чається у восьмому фізико�математично�
му класі Києво�Святошинської районної
класичної гімназії: 

"Привіт! Мене звати Алла Щербак. Я зай�
маюся музикою і танцями. Люблю малю�
вати. Граю на гітарі та фортепіано. Улюбені
предмети � математика, музика і малюван�
ня. Хочу стати дизайнером. До цього я вже
зробила перший крок � проілюструвала
книгу своєї мами."

Сподіваємося яскравий образ дівчини
допоможе їй у боротьбі за перемогу в на�
шому конкурсі, який, нагадаємо, відбува�
ється за підтримки естет�центру "Лотос". 

Для читачок нашої газети нагадуємо, що
підсумки фотоконкурсу "Портрет боярчан�
ки" будуть підбиті напередодні свята 8 Бе�
резня. Тож дівчата, які хочуть взяти участь у
конкурсі, мають поквапитися. З нетерпін�
ням чекаємо на нові фотографії та розпові�
ді, які, як усім відомо, 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 

Овен

Ви з успіхом зможете зайнятися завершенням старих
справ � наприклад, оформленням документів, квартирними
переїздами. У вас легко вийде вирішити ті питання, які дав�
но вимагали уваги. Головне � поставити перед собою чітку
мету. Спробуйте бути уважнішими, і тоді ви не оминете сво�
го щастя. Вирішуйте все швидко і без зайвих емоцій. Тоді ви
не тільки позбудетеся від вантажу неприємностей, але і під�
вищите свій рейтинг.

Тілець

З Тільцями може статися подія, яка переверне багато чого в
житті. Будьте напоготові, щоб не втратити свою фортуну.
Дійте, відкиньте дрібні перешкоди, і результати перевер�
шать ваші очікування. Сміливі плани та ідеї цілком можуть
стати реальністю. 

Близнюки

Цей період може стати для Близнюків досить вдалим. Від�
мінний час для нових задумів, починань. У той же час, ви як і
раніше будете брати активну участь у житті своїх рідних,
зокрема допомагатимете їм у вирішенні проблем. 

Рак

Справи, розпочаті зараз, чи просто рішення і плани, які ви
активно обговорили нещодавно з друзями, будуть набувати
цілком реальних рис і переростуть у важливі події. Одним
словом, якщо ви вирішили в чомусь змінити своє життя, це
найкращий період. У любовній сфері на вас чекають сюр�
призи та нові відкриття. У вас буде емоційне розуміння з
партнером й інтимна інтрига, стосунки будуть гармонійни�
ми, але не нудними. 

Лев

Виявіть ініціативу і заповзятливість. Керівництво налашто�
вано оптимістично. Не втрачайте цей шанс, штурмуйте
кар'єрні вершини. Фундамент майбутнього успіху можна
вибудувати самостійними діями. Намагайтеся не нав'язу�
вати свою точку зору оточуючим. Можливі позапланові над�
ходження в сімейний бюджет. Порадуйте свою другу поло�
винку вдалим придбанням. Можливі несподівані романтич�
ні знайомства і пригоди. 

Діва

На роботі ви можете зустріти протидію своїм планам. Спро�
буйте змінити тактику. Досягти своєї мети вдасться, взявши
всю повноту відповідальності та ініціативу в свої руки. Якщо
ваше серце ще не зайняте, не уникнути стріл Амура. Ваші чуй�
ність та уважність викличуть відповідні почуття. Абсолютно
несподівано може початися бурхливий службовий роман. Але
і він може закінчитися так само раптово, як і почався.

Терези

Ваші чутливість й інтуїція дозволять без зусиль справлятися
зі службовими завданнями, розібратися в тонкощах служ�
бових відносин. Використовуйте сприятливі можливості
для професійного зростання. Постарайтеся не залишити
без уваги інтереси коханої людини. Зараз вона особливо
потребує підтвердження ваших почуттів. З великим інтере�
сом буде сприйняте бажання внести в стабільні стосунки
новизну і непередбачуваність.

Скорпіон

Із службовими справами намагайтеся справлятися власни�
ми силами. Контакти з керівництвом з особистих питань пе�
ренесіть на третю декаду місяця. Вирішення кар'єрних пи�
тань ускладнено, але це не привід для песимізму і розчару�
вання в своїх здібностях. Це скоріше надумана проблема.
Не поспішайте приймати пропозиції щодо зміни роботи, які
здаються вигідними. Можете втратити в доходах.

Стрілець

Ви будете повні планів, впевнені в собі й рішучі. На вас чекає
багато знахідок і чимало розчарувань. Стосунки з оточую�
чими складатимуться непросто. Вам не варто мандрувати в
ілюзіях. Багато чого буде залежати від вашої впевненості в
собі. Є багато шансів на успіх, але необхідно навчитися три�
мати в таємниці свої плани. Вчіться дипломатії. Хороші сто�
сунки з начальством � запорука успіху. В особистому житті
вас чекають тільки плюси. 

Козеріг

Місяць буде досить активним для вас в діловому плані. Ви
схильні брати на себе додаткову відповідальність, щоб до�
помогти друзям, колегам. Зараз зірки радять вам приділи�
ти більше уваги розпочатим проектам, продуманим спра�
вам, завершити те, що давно відкладали. Ваші професіона�
лізм і цілеспрямованість � відмінні козирі, ви зумієте залучи�
ти ділових партнерів на свій бік. 

Водолій

На початку місяця доля готує вам приємні сюрпризи. На�
чальство напевно оцінить ваші заслуги, але хтось з колег
позаздрить вашому успіху. Зараз ви, напевно, станете го�
ловним героєм пліток і інтриг. У комерційних справах не
виключені підступи, будьте уважніші. 

Риби

У ділових стосунках у Риб великі плани, які мають всі шанси
виправдатися. Головне � не квапити ситуацію. Дуже добре
вирішаться службові питання в неформальній обстановці,
при використанні нових ідей, що дозволить виявити свої
професійні якості. Зараз для представників знаку Риб час
підбиття підсумків і перспективного планування. Завершуй�
те розпочаті справи. У цілому, зірки обіцяють Рибам удачу в
діловій сфері. Ви зможете знайти хороших компаньйонів.

ГОРОСКОП
(30 січня � 12 лютого)������� �����	���Фотоконкурс
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Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

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.
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066-053-83-69; 360-92-04

Що? Де? Коли? �������		  		��
		

3 лютого о 13�00 

біля могили Володимира Самійленка відбу�
деться мітинг, приурочений до 148�ої річниці
від дня народження видатного поета.

11 лютого о 15�00

у Центрі творчості молоді "Оберіг" відбудеть�
ся презентація диску пісень під назвою "А піс�
ня все живе" на вірші українського поета�шіст�
десятника Івана Коваленка.

25 лютого о 13�00

у Боярському краєзнавчому музеї відбудеть�
ся відкриття персональної виставки майстри�
ні Ольги Калабушкіної

5 лютого о 17�00

у Києво�Святошинській районній гімназії
відбудеться турнір з фут�залу пам'яті Віталія
Чишка.

Справжня зима, яка розпочалася вже у новому ро�
ці, дозволила потішитися першими лютими мороза�
ми та всіма принадами найхолоднішої пори року.
Зрештою, чи не найпопулярніше наразі запитання,
яке, певно, найбільше цікавить теплолюбних людей:
"А коли ж морози пом'якшають?" 

Якщо вірити прогнозам синоптиків, протягом най�
ближчого тижня морози лише посилюватимуться. У
перші дні лютого очікують до � 30 градусів. Утім, прог�
нозується, що така люта погода протримається не�
довго. Вже ближче до завершення першої декади лю�
того морози послабшають. А ось друга половина ос�
таннього місяця зими взагалі має пройти під знаком
"плюс". Принаймні, саме таку позначку ймовірно ма�
тиме денна температура повітря вже з 12 лютого. 

���� ���������� ������?

У попередньому номері газети ми вже повідомляли читачів про
відкриття турніру Боярки з фут�залу "FLAME", який стартував 8 січня.
Тиждень тому був розіграний Кубок змагань. Нижче наведені  результати
півфінального та фінального матчів. 

Півфінал 22.01.2012 р. 

Фінал 22.01.2012 р. 
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№ п/п Час змагань Команди Рахунок матчу Примітки

1. 16.20 Фанат СБ 2:1

№ п/п Час змагань Команди Рахунок матчу Примітки

1. 17.00 Динамо
(РВВС) Фанат 1:5

Репортаж про перебіг турніру читайте в наступному номері.


