
Саме 25 лютого поблизу
міської ковзанки (вул. Білого�
родська) відбудуться районні
святкування Масляної. З 9 годи�
ни розпочне свою роботу ярма�
рок сільгосппродукції. На гостей
свята чекають веселі конкурси,
забави, катання на конях та,
звісно, частування млинцями й
іншими українськими стравами.
З 12 години розпочнеться кон�
цертна програма за участі ко�
лективів художньої самодіяль�
ності з різних населених пунктів
району. О 14 годині   учасників
народних гулянь вітатимуть го�
лова Києво�Святошинської РДА
О.В. Заєць, Боярський міський голова Т.Г. Добрів�
ський, народний депутат України П.В. Мельник.

Організатори свята обіцяють щедре частування

позитивними емоціями та святковими враження�
ми. Тож запрошуємо всіх охочих  стати учасниками
проводів зими. 

МРІЯ ШАНІС 
НЕОДМІННО

ЗДІЙСНИТЬСЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ
МАЄ

ПОКРАЩИТИСЯ
2 стор.

ТАКИЙ РІЗНИЙ
ВАЛЕНТИН

11 стор. 11 стор.
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ДО КИЇВЩИНИ НА МАСЛЯНУ

ЗАВІТАВ ПРЕЗИДЕНТ

в спортивному

залі Києво�Свя�

тошинської ра�

йонної класич�

ної гімназії відбувся турнір з фут�залу пам'яті видатно�

го боярчанина, палкого шанувальника футболу, актив�

ного учасника та пропагандиста спортивного дозвілля,

академіка Віталія Сергійовича Чишка. 

ТУРНІР ПАМ'ЯТІ
ВІТАЛІЯ ЧИШКА

5 ЛЮТОГО
в приміщенні ра�

йонної класичної

гімназії відбулося

вшанування воїнів�

інтернаціоналістів.

Свою пошану вій�

ськовослужбовцям

висловлювали: представники влади району та  Боярки,

депутат Верховної ради України Петро Мельник, а також

голова Київської обласної організації ветеранів Афганіс�

тану Іван Коваль.

ДЯКУЄМО
ЗА МУЖНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕНИЙ

ДУХ БРАТЕРСТВА 

5 стор. 3 стор.

10 ЛЮТОГО

Вітання

У переддень
свята звертаю�
ся до вас із най�
щирішими сло�
вами приві�
тань. На вас
п о к л а д е н а
справді відпо�
відальна місія �
захищати Бать�
ківщину. 

Це свято ве�
теранів та юна�
ків, які нещо�
давно поповни�
ли лави Зброй�
них Сил Украї�
ни. Це свято
всіх, хто в різні
часи стояв на захисті кордонів рідної держави. 

Від імені громади дякую за мужність та патрі�
отизм, за можливість жити у мирний час. Ба�
жаю міцного здоров'я, радісного життя та ро�
динного затишку. Нехай щедрою на добро та
любов буде до вас доля. Довголіття вам та нас�
наги. 

З повагою, 
міський голова Боярки 

Тарас Добрівський

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!
ВІТАЮ ВАС ІЗ ДНЕМ

ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ!

ШАНОВНІ

ЗАХИСНИКИ

ВІТЧИЗНИ!

У цей день ми
вшановуємо усіх
військових, які у
лавах Збройних
Сил України слу�
жать справі зміц�
нення обороно�
здатності та під�
вищення безпе�
ки нашої держа�
ви. 

Це свято уособ�
лює мужність і
героїзм захис�
ників та визво�
лителів нашої
Батьківщини на всіх етапах її історії.

Сьогодні вся Україна вшановує
та згадує тих, хто в лиху годину
війни мужньо боронив рідну зем�
лю. У пам'яті нащадків назавжди
збережуться подвиги багатьох по�
колінь воїнів�захисників, їх без�
межна відданість і любов до Віт�
чизни. 

Щиро зичу вам доброго здо�
ров'я, довгих років мирного життя,
уваги й турботи рідних та близь�
ких. 

Із повагою,         
народний депутат України 

Петро Мельник

УВЕСЬ РАЙОН ПРОВОДЖАТИМЕ ЗИМУ В БОЯРЦІ

23 лютого ми традиційно вшановуємо

усіх тих, хто має право носити це високе

звання � наших шановних учасників бойо�

вих дій та ветеранів Великої Вітчизняної

війни, воїнів�інтернаціоналістів, нинішніх

воїнів Збройних Сил України, які стоять на

захисті Батьківщини, котрі оберігають мир�

не небо над нею, спокій своїх земляків та

рідних.

Тож у цей день низько вклоняємося перед

вашими мужністю та вірністю обов'язку. І

щиро зичимо усім міцного здоров'я, щастя

і достатку, любові та шани від рідних і

близьких. Нехай буде багатим ваше життя

на радісні миті та добрих людей.

Зі святом!

Депутатські фракції 
у Боярській міській раді

ДОРОГІ ЗАХИСНИКИ
ВІТЧИЗНИ!

Минулої суботи набережна Київського водосховища пристоличного міс�
та Вишгород стала епіцентром народних гулянь. Тут зібралися гості з різ�
них куточків Київщини і не тільки, аби разом відсвяткувати Масляну. Зізна�
юся, таких проводів зими мені ще бачити не доводилося. Та й не дивно,
адже гуляння відбувалися в рамках святкування 80�річчя створення Київ�
ської області. 3 стор.
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10 лютого, до 23
річниці виводу ра�
дянських військ із
Афганістану, в Боярці
відбулося покладан�
ня квітів до знакового
каменя, що в місько�
му парку Перемоги.
Крім боярчан, учас�
никами заходу стали
гості з різних населе�
них пунктів Києво�
Святошинського ра�
йону � Крюківщини,
Гатного та інших. 

У своєму виступі
перед присутніми
міський голова Боярки Тарас Добрів�
ський пообіцяв, що в недалекому май�
бутньому в Боярці буде встановлено
пам'ятник воїнам�інтернаціоналістам,

який стане символом пошани до
подвигу співвітчизників. У свою чергу
Дмитро Паливода запевнив, що
значна частина представників депу�

татського корпусу Боярської міської ра�
ди охоче долучиться  до реалізації цієї
благородної ідеї. 

Інф. "Боярка�інформ"

� ������ �'������ �	�'�����
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Місто 

Крім того, мер міста повідомив, що вже на
найближчій сесії, яка відбудеться навесні,
планується заслуховування  звітів керівників
комунальних підприємств Боярки. Також Та�
рас Григорович зазначив, що цього року міс�
то має отримати з Державного бюджету
кошти для покращення водопостачальної
системи. 

� Ми маємо використати їх з максималь�
ним економічним ефектом, зокрема на впро�
вадження енергозберігаючих технологій, що
дозволило б у майбутньому, принаймні
якийсь час, не підвищувати тарифи для насе�
лення, � зазначив мер міста.  

Інф. "Боярка�Інформ" 
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Традиційно щовівторка в Боярській міській раді мер міста Тарас Добрівський

проводить наради за участю всіх керівників комунальних служб. Під час остан�

ньої наради, що відбулася 14 лютого, порушувалося питання роботи зі спожива�

чами щодо вчасної сплати за комунальні послуги. Особливо гострою є ця проб�

лема для КП "Боярка�Водоканал".

Очільник міністерства зазначив:
� Кризові явища в економіці супро�

воджуються зростанням суспільних
суперечностей, збільшується кількість
злочинних проявів, у тому числі тяж�
ких і особливо тяжких. При цьому ве�
лика їх кількість залишається нероз�
критою. В окремих регіонах значно
ускладнилася ситуація з попереджен�
ням злочинних замахів на життя і здо�
ров'я громадян. У структурі злочин�
ності домінують майнові посягання…
Злочинність стала однією із загроз
національній безпеці держави. Таке

становище зу�
мовлює чис�
ленні звернен�
ня громадян за
захистом до
державних ор�
ганів і вимагає
рішучої активі�
зації заходів
протидії зло�
чинним проя�
вам усіх видів. 

Відтак мі�
ністр звернув�
ся до особово�

го складу з приводу максимального
наближення своєї діяльності до пот�
реб громадян. 

� Слід перейти від декларацій що�
до налагодження партнерських сто�
сунків з населенням до реальних
кроків у цьому напрямку, втілювати в
повсякденній службовій діяльності
принцип "Людина � понад усе", � заз�
начив Віталій Захарченко, оприлюд�
нюючи головні завдання, які нині ста�
вить перед правоохоронцями керів�
ництво МВС.

передбачено у Державному бюджеті на 2012 рік для
збільшення розмірів пенсій та підвищень до пенсій
окремим категоріям громадян. Мова йде про інвалідів
війни, дітей війни, членів сімей померлих учасників
війни і бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної вій�
ни. Про це під час візиту до Боярки повідомив депутат
Верховної Ради України, заступник голови бюджетно�
го комітету ВРУ Петро Мельник.   

���	��� �	�	������: "�������� �������
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"Криміногенна ситуація в

Україні залишається досить

складною", � такими словами

розпочинається звернення ко�

легії Міністерства внутрішніх

справ України до особового

складу органів внутрішніх

справ України та військовос�

лужбовців внутрішніх військ,

яке 7 лютого під час селектор�

ної наради оприлюднив Міністр

МВС, генерал внутрішньої

служби України,  Віталій Захар�

ченко.

Країна

номераЦифри

пишутьПро що �	 ���	������� - �� ����	���� ���	���

Як повідомляє  "Інтерфакс�Україна", у
2011 році кожен українець у середньому
випив по 7,7 л легальної алкогольної про�
дукції. До речі, вживання вина, у порівнянні
з 2010 роком, скоротилося майже вдвічі, а
лікеро�горілчаних виробів � на 24,4 %. Од�

нак навряд чи можна стверджувати, що ці
цифри вказують на популяризацію серед
українців тверезого способу життя.  

За публікаціями 

всеукраїнських видань

���	���� ���	��  ���
� �#��	�� 	���������� �	����?

Міністерство охорони здоров'я дозво�
лило не лише дільничним терапевтам ви�
давати лікарняні листи. Тобто зараз лист

із тимчасової непрацездатності українці
зможуть попросити навіть у приватних лі�
карів. 

Люті морози стали випробуванням

для багатьох. Та, мабуть, найскладні�

ше їх було пережити безхатченкам.

Для того, аби особи без постійного

місця проживання не стали жертвами

холодів, представники влади завбач�

ливо подбали про створення в містах

пунктів обігріву.

Про це було прийнято відповідне рі�
шення й Боярською міською радою. Від�
так вже декілька тижнів в приміщенні гур�
тожитку, що по вул. Молодіжна, 12/2,
(комендант Любов Макарова) діє пункт
обігріву для безхатченків. Цілодобово тут
чергує працівник МНС та медична сес�
тра, представниця благодійної організа�
ції "Червоного Хреста". Крім того, тут

безпритульні можуть зігрітися теплим
чаєм та поїсти домашні страви, які для
них готує мешканка гуртожитку Любов
Галюк. За цей час пункт обігріву прийняв
понад 120 осіб. 

Зрозуміло, що налагодити таку роботу
було б неможливо без підтримки бага�
тьох добрих людей, зокрема підприєм�
ців міста, які всіляко сприяють діяльнос�
ті пункту обігріву. Слів подяки заслуго�
вують Д. Мірзаєв, П.Чернега, О.Рябич,
А.Арчаков, Н.Гаврилюк, а також релігійні
та громадські організації, які долучили�
ся до реалізації такого потрібного про�
екту. 

Святослава Бережна 

��� ������� ����	������� ������	� ����� ��������

Києво�Святошинський РВ ГУМВС України у Київській області 

запрошує юнаків віком до 25�років,

які мають повну загальну середню освіту, 

відслужили в Збройних силах України

і за станом здоров'я придатні до служби в ОВС.

З умовами проходження служби та з детальною інформацією з питань

працевлаштування Ви можете ознайомитись у відділі кадрів Києво(Свя(

тошинського районного відділу, який знаходиться за адресою: 

м. Боярка, вул. Хрещатик, 88. 

Телефони: 406�07�83, 097�273�33�36.

�	���
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українців носять
погони та уніфор�

му, що становить 2,5 %  населення України. 
За інформацією "АіФ"

78% ж и т е л і в
міст із

н а с е л е н н я м
більше 50 тисяч
осіб головним
чином здійсню�
ють покупки в
супермаркетах,
гіпермаркетах та
невеличких ма�
газинчиках. До речі, чотири роки тому прихильників
магазинних покупок було на 10 % менше. Таку тен�
денцію експерти пояснюють зниженням  популярнос�
ті ринків. 

За інформацією "Кореспондента"  

1 мільйон 170 тисяч

Понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень
15 лютого в Києво�Свято�

шинській райдержадміністрації
відбулася робоча нарада за
участю керівників органів міс�
цевого самоврядування та ко�
мунальних підприємств, зокре�
ма й Боярки. Головна пробле�
ма, яку обговорювали того дня
представники влади та кому�
нальники � погашення заборго�
ваності населення за отримані
житлово�комунальні послуги.
Як зазначив заступник голови
РДА Микола Ляшенко, який і вів
засідання, Києво�Святошин�
ський район має чи не найгір�
ший показник в області за рів�
нем оплати послуг, що надають
комунальні служби. Так, в мину�
лому році він становив 88,3 %. У
той же час Микола Миколайо�
вич наголосив, що є чимало діє�
вих механізмів для роботи з на�
селенням. Зокрема, добрі ре�
зультати має практика укладан�
ня угод між КП та споживачами�
боржниками про реструктури�
зацію заборгованості за надані
комунальні послуги. Пролунала
навіть пропозиція про створен�
ня в районі спеціальної служби,
яка займалася б  роботою з
боржниками. 

Район 

Про це під час вшанування

учасників бойових дій на терито�

рії інших держав  повідомили

представники Боярської влади �

міський голова Тарас Добрів�

ський та секретар Боярської

міської ради Дмитро Паливода.  



� Україна повинна мати боєздатні та потуж�
ні Збройні Сили, � переконаний начальник
військово�облікового столу Боярської міської
ради Анатолій Стороженко. � І для цього у нас
є всі можливості як матеріальні, так і фінансо�
ві. Нині Президент та уряд багато чого роб�
лять в напрямку покращення боєздатності
армії. Та все одно на цьому шляху є чимало
проблем.

За словами Анатолія Федоровича, найбіль�

шою проблемою останніх років
є слабке здоров'я юнаків, яке не
дозволяє призивати їх до
Збройних Сил України. А ще
трапляються ганебні випадки
ухиляння хлопців від служби в
армії.

Так, за минулий рік до проку�
ратури було направлено 5 осо�
бових справ призовників, котрі
переховувалися та втікали від
призову до армії.

На думку керівника ВОС, юна�
ки бояться не стільки служби в
армії, скільки не пристосовані
до жорсткої військової дисцип�
ліни. Разом із тим, служба в ар�
мії допомагає виховати з хлопця
справжнього чоловіка�захисни�
ка, розвиває його чоловічі якос�
ті, допомагає реалізувати себе в
житті. 

� Вже розпочалася робота приписної
комісії, котра формує списки до весня�
ного призову, � продовжує Анатолій Сто�
роженко. � І, на превеликий жаль, з більш
як 200 призовників переважна більшість
не може піти до армії через стан здо�
ров'я. Тому дуже прикро, коли здорові
фізично юнаки нехтують своїм обов'яз�
ком і ховаються за маминими спідницями. 

У працівників військово�облікового столу
чимало клопотів. Приміром, нині триває опо�
віщення призовників про необхідність з'яви�
тися до районного військкомату на призовну
комісію. Крім цього, постійно ведеться копіт�
ка праця щодо проведення приписки та знят�
тя з обліку, виготовлення особових справ то�
що.

� Торік було приписано до призовної діль�
ниці РВК 199 юнаків 1994 року народження.
Призвано до лав ЗСУ 18 осіб. Виготовлено
199 особових справ на приписку у 2012 році, �
розповідає Анатолій Федорович. � Крім на�
ших безпосередніх обов'язків, ми займаємо�
ся і справами, пов'язаними з ветеранами Ве�
ликої Вітчизняної війни, воїнами�інтернаціо�

налістами. Приміром, цього року ми маємо
зібрати від воїнів�інтернаціоналістів заяви
відповідного зразка на виготовлення талонів
для пільгового проїзду територією України.
Звісно,опікуємося напередодні свят благоус�
троєм біля пам'ятників та місць поховань вої�
нів, загиблих у Великій Вітчизняній війні. Під�
тримуємо тісні стосунки з ветеранськими ор�
ганізаціями. Допомагаємо ветеранам та чле�
нам їхніх родин, коли потрібно оформити
якісь документи тощо.

На думку Анатолія Стороженка, нинішнім
юнакам слід вчитися у ветеранів мужності,
вірності обов'язку перед Батьківщиною. Тіль�
ки тоді вони отримають право називатися За�
хисниками Вітчизни.

Підготувала Світлана Кудрик

ЙЙ
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ННН ААА ШШШ ЕЕЕЕ     ММММ ІІІ СССС ТТТТОООО         СССС ТТТТААА ННН ЕЕЕЕ

ЧЧЧЧ ИИИСССС ТТТТ ІІІ ШШШ 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: 40K257, 41K170

Для кожної людини Вітчизна
� це найдорожчий скарб, її потріб�
но не тільки щиро любити, а й за�
хищати від непроханих гостей.
Світ змінюється, а необхідність
захищати державу, її територіаль�
ну цілісність та економічну неза�
лежність залишається нині такою
ж актуальною, як і десятки, сотні
років тому.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту КХ № 40604478 (додаток до свідоцтва про базову загальну середню осві�
ту 12 СМ № 769301), видане Марині Вікторівні Кальян 19 червня 2011 року, вважати недійсним. 

Свято вирізнялося особливим
розмахом та небувалою феєричніс�
тю, що, безперечно, полонило всіх
учасників народних гулянь, серед
яких були не лише жителі та пред�
ставники влади регіону. До Вишго�
рода того дня заві�
тав Президент Укра�
їни Віктор Янукович,
який взяв участь у
святі проводів зими.
Главу держави ра�
зом із головою Київ�
ської облдержадмі�
ністрації Анатолієм
Присяжнюком зус�
трічали хлібом та
сіллю представники
саме Києво�Свято�
шинського району.
Наш презентацій�
ний намет відкривав
експозиційний яр�
марок, на якому бу�
ли представлені всі
райони Київщини.
До речі, тут були широко представ�
лені роботи й боярських майстринь
та майстрів. 

� У цей день в одному місці зібра�
лися представники усіх районів та
міст обласного значення Київщини,
щоб представити свій край, звичаї
та культуру для відвідувачів народ�
них гулянь, � зазначив Анатолій
Присяжнюк. 

Без перебільшення, кожен край
Київщини по�своєму прагнув вра�
зити гостей свята. Хтось по�особ�
ливому декорував свої намети (ча�
сом вони навіть більше нагадували
стилізовані українські хатинки),
хтось презентував театралізовані

шоу, хтось закли�
кав гостей весе�
лою піснею та
танцями. А що
вже наготували
до свята добрі
господині різно�
манітних наїдків!
Запевняю, тако�
го багатого, та не
побоюсь цього
слова, вишука�
ного меню не
знайти в жодно�
му ресторані на�
віть у столиці. За
традицією най�
популярнішою
стравою того дня
були млинці � з

сиром, маком, червоною ікрою, ри�
бою � тобто на будь�який смак. 

Та організатори свята подбали не
лише про задоволення вибагливих
смаків гурманів. Шанувальникам
різноманітних забав та веселощів
тут справді було, чим потішити ду�
шу. Спершу всіх гостей Масниці
зустрічала казкова країна з льодо�
вими гірками, лабіринтами та ство�

реними з льоду скульптурами. Це
місце найбільше вподобали дітла�
хи. Хоча дорослі теж з радістю зна�
йомилися з особливостями льодо�
вих розваг. Неподалік для діток та�
кож були встановлені атракціони,
на яких розважалася малеча, а ось
дорослі тим часом весело ярмарку�
вали. На набережній лунали веселі
українські пісні, а біля деяких наме�
тів, попри зимову погоду, ще й гар�
но пританцьовували,і не лише учас�
ники народної самодіяльності. 

Безперечно, родзинкою свята
стало театралізоване дійство, яке
привіз до Вишгорода театр із Копа�
чева ("Парк Київська Русь"). 

Насправді проводжали зиму у
Вишгороді весело та яскраво. Роз�
ваг, веселих конкурсів та смачню�
чих частувань вистачило на всіх.
Відтак без перебільшення можна
стверджувати, що кожен учасник
народних гулянь повернувся додо�
му з повним мішечком позитивних
вражень. 

Боярчанка Іванка, яка приїхала
до Вишгорода разом із дочкою, ра�
до поділилася своїми враженнями
зі мною та зазначила: 

� На мою думку, свято пройшло
блискуче, кожен учасник народних
гулянь знайшов щось цікаве для се�
бе, розваги та конкурси на будь�
який смак та вік. Справді було дуже
весело та феєрично.  

Святослава Бережна 

Крім теплих слів поваги за вико�
нання свого військового обов'язку,
воїни�інтернаціоналісти отримали
від представників влади цінні пода�
рунки. 

Слова пошани "афганцям" вис�
ловили й представники боярської
влади � мер міста Тарас Добрів�
ський та секретар міськради Дмит�
ро Паливода. У своїх виступах вони
подякували співвітчизникам за
мужність та героїзм, за те, що стоя�
ли на лінії вогню пліч�о�пліч зі свої�
ми побратимами, що пронесли
крізь не одне десятиліття дух бра�
терства та єдності. 

Питання соціального захисту ін�
валідів війни та чорнобильців у сво�
єму виступі порушив народний де�
путат України Петро Мельник. Він
наголосив, що в цьому році пенсії
цих категорій населення мають
зрости. Крім того, депутат Верхов�
ної Ради пообіцяв підтримати ідею
встановлення в місті пам'ятника во�
їнам�інтернаціоналістам та передав
цінні подарунки й подяки "афган�
цям" та матерям, які не дочекалися
з  Афганської війни своїх синів.  

Авторами другої частини заходу
стали творчі колективи Києво�Свя�
тошинського району й Ірпеня. Так,
свої подарунки презентували вихо�
ванці студії "Зорепад" Боярського
будинку культури, керівником якої є
Наталія Горенко. Пісні "Україна",
"Ой, верше мій верше", "Мелодія"
усім присутнім подарували Наталія
Грінченко, Тетяна Зузанська та На�
талія Горенко. 

Святослава Бережна 

�	������� ��� �������	�� ��	���

�� �������� �	 �	���� �	���	� ���������

������� �	 ��#���� 
�	 �����#���� ���

��	�����	

вустІз перших

�$%&
міського голови та депутатів 

Боярської міської ради за 2011 рік

23 лютого народ України святкує

День захисника Вітчизни! 

Вітаю зі святом усіх, хто причетний до

цього високого звання � Захисника Віт�

чизни: це і сивочолі фронтовики, і мо�

лоді люди, які лише нещодавно одягну�

ли військову форму, і воїни�миротворці,

і ті, хто несе нелегку військову службу

нині. 

Користуючись нагодою, хочу привіта�

ти всіх вас із Днем Захисника Вітчизни і

побажати щастя, творчої наснаги і успі�

хів у нелегкій справі � захищати Батьків�

щину. 

З повагою, 

Начальник військово�облікового столу 

виконавчого комітету  Боярської міськради 

А. Ф. Стороженко

�� ����� �	, 
�	������ ��������!

Щиро вітаю Вас із нашим видатним святом � Днем

Захисника Вітчизни! 

Зичу всім здоров'я, щастя, наснаги та довголіття! Не�

хай мир та злагода панують у Ваших оселях. Неоцінен�

ним є Ваш внесок у наближення Перемоги, яка дозво�

лила, аби на нашій землі запанував мир. Зі святом Вас!

З повагою, 

голова Боярської міської організації 

інвалідів війни, Збройних Сил 

та учасників бойових дій В.А. Нурищенко 


	����� �����	��, ���	����-�����,
��	���� ������� ���!
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Місце проведення
Дата 

та час проведення

Будинок культури, вул.Шевченка, 82 24.02.2012, 18:30

Боярський коледж екології і природ�
них ресурсів, амфітеатр, ІІ корпус 27.02.2012, 17:00

ЗОШ № 5, вул.Б.Хмельницького, 57�А 01.03.2012, 17:00
ЗОШ № 3, вул.Леніна, 62 01.03.2012, 18:30
Києво�Святошинська районна кла�
сична гімназія, вул.Сєдова, 7 02.03.2012, 18:00

ОГОЛОШЕННЯ 

Відповідно до ст. 16 Закону України
"Про участь громадян в охороні гро�
мадського порядку та державного
кордону", представники та ініціатори
створення громадських формувань:
"Боярська Варта", "Вікторія" та "Пра�
возахист" мають з'явитися на засідан�
ня виконкому Боярської міської ради,
який відбудеться 6 березня, для опри�
люднення звітів про діяльність гро�
мадських формувань протягом 2010�
2011 років. Крім того, працівники ГФ
мають надати планові звіти, узгоджен�
ні з відповідними особами Києво�Свя�
тошинськогго РВ ГУ МВС України у Ки�
ївській області. 

Телефон для довідок 42�6�42

фото Євгена Пікуля



1 стор.



ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя¡ÓˇÍ‡
������������������������4444 21 лютого 2012 року

У неділю, 19 лютого,
міська ковзанка вкотре
стала епіцентром актив�
ного дозвілля боярчан.
Тут було справді дуже ве�
лелюдно. Бажаючих під
веселу музику стати на
ковзани та відчути драйв
катання на льоду не бра�
кувало. До речі, як ствер�
джує Нікола Сбитний,
один із організаторів ро�
боти боярської ковзанки,

цього року на лід
вийшло більше ді�
ток. Взагалі з кож�
ним роком кіль�
кість охочих при�
боркати льодову
арену міста лише
зростає. 

� Цьому сприяє
все: і зміна місця
розташування ков�
занки, і  гарні погод�
ні умови, і ,безумов�
но, зростання попу�
лярності активного
дозвілля серед мо�
лоді, � коментує Ні�
кола Сбитний.  

Своїми враженнями від актив�
ного відпочинку з нами радо по�
ділилися  і у боярчани, які того
дня вийшли на ковзанку.   

Ілля
� На жаль, сьогодні, прийшли

на боярську ковзанку перший
раз. Я особисто дуже люблю ка�
татися на ковзанах, роблю це
часто та давно. Лід в Боярці мені
сподобався, можна дуже приєм�
но провести час. Але через анш�
лаг вихідного дня для дітей не
вистачає ковзанів. Це єдиний
мінус, як на мене. 

Ольга 
� Приїхала на ковзанку з свої�

ми двома дітьми. Дуже сподо�
бався лід і атмосфера загалом.
Дуже дружня команда льодово�
го стадіону  допомогла мені: і
проінструктували, і підтримали. 

Марія 
� Вважаю себе постійним клі�

єнтом  ковзанки. Намагаюся
кожні вихідні потрапляти сюди.
Зима здається набагато корот�
шою та теплішою, якщо проводи�
ти її активно. 

Олег
� Загалом дуже круто, що жи�

телі міста мають можливість ка�
татися на ковзанах під відкри�
тим небом. Мені подобається
проводити тут час. Особливо,
коли сонячна погода. Ми з дру�
жиною часто приходимо сюди, а

інколи ще запрошуємо з собою
й друзів. 

Разом із боярчанами  
льодову арену міста підкорювала

Олександра Дзиґа 

"���	 ��	���� �����
��, ���� ��������� �� 	������"Ковзани, лижі та санчата �

улюблені та невід'ємні  атрибути

зими. Багато хто взимку тішить�

ся домашнім затишком та теп�

лом, але більшість все ж віддає

перевагу активному відпочинку.

Тож, журналіст редакції "Боярка�

Інформ" вирішив вийти на лід

боярської ковзанки та дізнатися,

як жителі міста проводять доз�

вілля в останні тижні зими.

враженняЛьодові 

14 січня 2012 року в клубі інвалідів "Ікар", що по вулиці Деж�
ньова, 62 у  Боярці, відбулися святкування  Старого Нового
року. Проведення свята стало можливим  за підтримки на�
родного депутата України Петра Мельника. Присутні на захо�
ді 40 дітей�інвалідів та діток з багатодітних сімей отримали
подарунки від Петра Володимировича.

Усі учасники заходу та президент клубу "Ікар" висловлюють

щиру подяку нашому депутату, який постійно піклується про
нас, допомагає у проведенні різних заходів у нашому клубі,
які організовуються для дітей�інвалідів та діток із багатодітних
сімей. 

Щира подяка йому від усіх нас.
Президент клубу "Ікар"

Галина  Оревіна

Тож які імена для своїх дітей
обирають боярчани? Зверні�
мося до мови цифр. Деталь�
ний аналіз засвідчив, що в
2011 році найпоширенішими
іменами серед хлопчиків були:
Андрій (20), Максим (18),
Олександр (18), Іван (17), Дані�
іл, Данило, Даніла (16), Артем
(15), Богдан (12), Владислав
(12), Михайло (12), Денис (11).

Дівчаток найчастіше назива�
ли Софіями (28), Дар'ями, Дарі�
ями (18), Аннами (17), Маріями
(17), Анастасіями (16), Вероні�
ками (12), Вікторіями (12), Полі�
нами (11), Катеринами (11).

Також у минулому році набу�

ли популярності такі чоловічі імена
як Захар, Макар, Стефан, Сера�
фим, Давид та жіночі � Єва, Ксенія,
Тетяна, Кіра, Маргарита. Не від�
мовилися боярчани і від дуже рід�
кісних або нетрадиційних імен, та�

ких як Ярема, Симон, Єлисей,
Яромир, Емануїл, Єлизар, Рат�
мир, Серафим, Феодосій, Варва�
ра, Марта, Глафіра, Уляна, Соло�
мія, Мар'яна. 

Значно збільшилася кількість
батьків, які, певно претендуючи на
унікальність, обрали іноземні іме�
на Оскар, Даян, Ніка, Ніколь, Міле�
на, Рената. 

Часто дівчаток називали жіночи�
ми варіантами чоловічих імен �
Вікторіями, Валеріями, Миросла�
вами.

Якщо в 2010 році боярчани не
нарікали дітей Людмилами, Ната�
ліями, Надіями, Вірами, Юріями,
Олексіями, то в 2011 році ці імена
були часто вживаними. 

Отже, нарешті втратили своє

10�літнє лідерство імена Анаста�
сія та Владислав. Спектр імен,
якими називають маленьких бояр�
чан, значно розширився (чолові�
чих нараховується більше 70, а жі�
ночих � понад 60). Проте батьки
зовсім забули про такі красиві іме�
на, як Ніна, Галина, Лідія, Анатолій,
В'ячеслав. Непопулярним торік
було називати діток подвійними
іменами. Хоча в нашому місті
з'явилися дівчатка з такими іме�
нами, як Дзвенислава та Анна�
Марія. 

Тож кожна дитина одержала
своє власне ім'я і саме з ним, хочу
щиро вірити, буде ЩАСЛИВОЮ!

Спеціаліст 1�ї категорії 

Боярського міськвиконкому 

Валентина  Медведєва

11 лютого народний депутат
України, ректор Національного
університету державної подат�
кової служби України Петро
Мельник зустрівся з успішними
учнями боярських закладів осві�
ти, які стали переможцями запо�
чаткованого депутатом Верхов�
ної Ради конкурсу "Найкращий
учень місяця".  Під час зустрічі зі
старшокласниками Петро Мель�
ник зазначив, що цей конкурс
покликаний стимулювати обда�
ровану учнівську молодь до роз�
витку та має виховувати успіш�
них та цілеспрямованих особис�
тостей, які зможуть зробити свій
внесок у розбудову нашої дер�
жави.

�� ������ �	���	���, �	�� ���� �� � ����	���
Найважливішим ета�

пом при реєстрації народ�

ження дитини, на мою дум�

ку, є вибір імені. В давні ча�

си вважалося, що обрати

ім'я дитині � обрати їй до�

лю. Значенням імен приді�

ляли багато уваги. Сьогодні

кожна сімейна пара, вирі�

шуючи, як назвати дитину,

опиняється перед склад�

ним вибором: віддати пе�

ревагу незвичайним іме�

нам чи звичним, довгим чи

коротким, іменам україн�

ського чи іноземного по�

ходження, рідкісним чи по�

пулярним.

Сьогодні

Києво�Святошинська районна лікарня зай�

має друге місце в обласному рейтингу се�

ред медичних закладів області. Без�      у�

мовно, позитивні зрушення відбулися зав�

дяки значним зусиллям головного лікаря

закладу, кандидата медичних наук, магіс�

тра державного управління, заслуженого

лікаря України Василя Кравченка, який

днями відсвяткував свій 50�річний ювілей. 

Ми щиро вітаємо Василя Віталійовича з

Днем народження та зичимо йому при�

множення професійних здобутків. Нехай

доля буде щедрою до Вас на добрих лю�

дей, нехай добробут та злагода панують у

Вашій оселі, а успіх та фортуна завжди

будуть із Вами. Здоров'я Вам і Вашим

рідним, щастя родинного та процвітання.  

Виконком Боярської міської ради, 

колектив редакції "Боярка�Інформ"

������ "��	��� ����� �����" �������
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

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

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 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
09:35 Світло
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 М/с "Каспер. Школа

страху"
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Хай щастить
12:35 Х/ф "Дзвонять, від�

чиніть двері"
13:50 Х/ф "Підкидьок"
15:00 Новини (із сурдопе�

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

сектор
15:50 Погода
15:55 Концертна програма

до ювілею Київської
області

18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)

18:45 Діловий світ
19:00 221. Екстрений вик�

лик
19:05 Про головне
19:30 Погода
19:35 221. Екстрений вик�

лик. Тиждень
20:25 Авторська програма

М. Задорнова "За�
доринки"

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

21:20 Діловий світ
21:30 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"
10:00 "Давай одружимось"
11:00 "Не бреши мені� 3"
12:05 "Ілюзія безпеки.

Життя на межі"
13:00 Т/с "Клон � 2" (1)
14:50 "Шість кадрів"
16:00 "Давай одружимось"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:45 "Сімейні мелодра�

ми"
18:40 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН 
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:20 Х/ф "Померти моло�

дим" (1)
23:40 ТСН 
23:55 Х/ф "Ефект метели�

ка � 2" (3)
01:35 Х/ф "Громозека" (2)

05:25 "Таке звичайне жит�
тя"

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 "Повернення

Мухтара�2"
10:05 Т/с "Татусі"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:20 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Експерти"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Т/С "Свати 3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Татусі"
22:30 Т/с "Військовий гос�

піталь"
00:30 Д/ф "Секретні тери�

торії"

06:00 Дізнайся як
06:15 М/с "Капітан Фла�

мінго" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

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

вачка вампірів" (1)
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний ре�

монт
12:05 Даєш молодь!
12:30 Одна за всіх
13:00 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:55 Дім�2
14:50 Т/с "Ранетки" (1)
15:45 У ТЕТа тато!
16:15 Т/с "Універ" (1)
17:40 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
18:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:40 Даєш молодь!
19:10 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
19:35 Одна за всіх

20:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:35 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
21:00 Т/с "Універ" (1)
22:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Х/ф "Фатальна кра�

суня" (2)

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:45 Утриматись у кріслі
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"
12:40 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 Т/с "Таємниці слідс�

тва"
14:10 Т/с "Лють"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:25 Т/с "Лють"
22:30 Т/с "Таксі"
22:50 Факти. Підсумок
23:05 Х/ф "Врятувати ря�

дового Райана" (2)
02:35 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний
детектив"

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

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
10:45 "Куб"
11:50 Х/ф "Вечірня каз�

ка" (1)

14:00 Т/с "Черговий ян�
гол" (1)

14:55 "Нез'ясовно, але
факт"

16:00 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий янгол"

(1)
20:10 "Весільні битви"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Паралельний світ"
23:25 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:25 Т/с "Адвокат"

06:15 Kids Time
06:20 М/с "Майстер Мен�

ні"
07:00 Kids Time
07:05 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:50 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Стройбатя"
10:10 Здрастуйте, я ваша

мама
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Третя планета

від сонця"
13:50 М/с "Аладін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Парад порад
22:55 Т/с "Купідон"
23:55 Т/с "Нікіта" (2)
00:55 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:35 "Халі Галі"
09:35 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках пригод"
14:55 "Халі Галі"

15:45 "Жіноча ліга"
16:55 "Історії великого міс�

та. Краса на екс�
порт"

18:00 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Ще не вечір. Не ро�

дися вродливою"
21:00 "Велика різниця"
22:05 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
23:00 Т/с "Надприродне"
23:50 Т/с "Медіум"
00:40 Т/с "Менталіст"

05:55 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:20 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:50 "Друга смуга"
06:55 Х/ф "Шукай вітер" (1)
08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: полюван�

ня на вбивцю � 8"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Капітан Гордє�

єв"
15:35 Т/с "Кобра"
17:10 Х/ф "Зворотного

шляху немає" (1)
18:30 "Речовий доказ". По�

грабування століття
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"

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

ня на вбивцю � 8"
22:30 Т/с "Закон і порядок"
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Помститися за

Анджело" (2)

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

Продовження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Ментівські війни

� 6" (1)
11:00 Т/с "Шаман" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Мати�зозу�
ля"

13:00 Т/с "Ведмежий кут" (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.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина любов"

(1)
20:15 Т/с "Шаман" (1)
21:15 Т/с "Слід" (1)
22:25 Т/с "Подружжя" (1)
23:25 Т/с "Тюдори. Другий

сезон" (3)
00:25 Х/ф "Правила знай�

омства: Метод Хіт�
ча" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1784 — відповідно до указу Катерини ІІ порт і
фортецю Ахтіар у Криму перейменували на
Севастополь.

НАРОДИЛИСЯ: 

1937 — Гаральд V, король Норвегії з 1991 року.

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.

Це команда "Парк", гравцем
якої був Віталій Чишко, команда
Боярської міської ради й викон�
кому "Депутатський блок" та ко�
манда "Стара Боярка". (Команди
"Стара Боярка" та "Парк" вже ба�
гато десятиліть зустрічаються на
футбольних майданчиках. У ми�
нулому за значно меншої кіль�
кості організованих команд, та
більшої кількості організованих
футбольних кутків міста, це були
ігри між командами "Базар" та
"Вокзал".) 

Почесними гостями турніру бу�
ли: дружина Віталія Чишка Люд�
мила Олександрівна, � вчителька
однієї зі шкіл міста; найкращий
футболіст Боярки 2011 року,
міський голова, гравець і капітан
команди "Депутатський блок" Та�
рас Добрівський; спортивна зір�
ка радянських часів, депутат
міської ради та гравець команди
"ДБ" Сергій Пасько. Було офіцій�
но запрошено і радянського фут�
боліста Олександра Клименка, �
боярчанина, який зараз прожи�
ває у Клівленді (США). Він не за�
був про футболістів рідного міста

й надіслав цілу серію своїх архів�
них фото, які ілюструють фут�
больне життя, та трудову книжку,
де першим був запис: "1 червня
1965 року. Прийнятий на посаду
інструктора по футболу до ко�
манди "Динамо"(Київ)". Всі ці ма�
теріали будуть передані до бояр�
ського краєзнавчого музею для
створення експозиції про розви�
ток спорту та здорового дозвілля
в місті, яка не обмежується підго�
товкою до Євро�2012. Якщо і ви
маєте якісь цікаві історичні мате�
ріали, надавайте їх до краєзнав�
чого музею. 

Всім учасникам дійства ще до
початку були вручені спеціально
виготовлені пам'ятні вимпели із
зображенням В. С. Чишка, з від�
повідними написами та гербом
Боярки. До речі, головний приз �
м'яч � надав зі свого резерву
Сергій Пасько.

Ігри турніру пройшли в напру�
женій боротьбі. Найактивнішими
були нападники. 30 красенів�го�
лів було забито в цьому турнірі.
Найкращий із них, на авторитет�
ну думку зірки Боярського фут�
болу Олександра Желдака, Та�
рас Добрівський. Щодо головно�
го призу � футбольного м'яча
"Євро�2012" � то він дістався ко�
манді "Стара Боярка", в складі
якої був відсутній найкращий
гравець Боярки кінця минулого
століття Юрій Зорнік. 

Оскільки Віталій Чишко праг�
нув бути завжди першим і від
своєї команди вимагав лише
першості, за згодою сторін та
організаторів між командою�пе�
реможцем та командою "Парк"
була виконана серія пенальті, яку
блискуче відбив кращий голкіпер
турніру Андрій Пишненко. На цей
раз гору взяла команда "Парк",

навіть без свого найкращого
гравця минулорічного турніру
Сашка Вікулкіна. 

Наведу прізвища гравців ко�
манди "Парк": граючий тренер та
капітан команди Олександр
Желдак, гравці Микола Обор�
ський, Андрій Пишненко, Славко

Лещатний, Сергій Войнаров�
ський, Максим Міцкевич, Дмит�
ро Хромченко, Костянтин Френ�
чко, Євген Гайдай, Володимир
Денисенко.

Перемогли ж усі � і учасники, і
гості, і вболівальники. Перемог�
ла, як кажуть, дружба! Перемог�
ла пам'ять про яскраву людину,
яка "живе серед нас доти, доки
ми її пам'ятаємо".

Борис Дем'янчук,

фото Радислава Кокодзея
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Х о ч у

висловити щиру по�

дяку директору закладу

Світлані Миколаївні Сушко за

надання приміщення від усіх учас�

ників, організаторів та вболівальни�

ків.

Пам'ятний приз турніру � футболь�

ний м'яч "Євро�2012" � розіграли між

собою три боярські команди, які от�

римали таке право за вагомий

внесок своїх гравців у життя

не тільки міста, але й

держави. 

ВІДГУКИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ:

Ізабелла Давидівна (66 років) на запитання чи сподобався їй
турнір відповіла: "Мені все дуже сподобалося. Особливо гра футбо�
ліста з довгим білим волоссям (гравець "СБ" Володя Глушков), грає
як Бог. Це Європа! Не нижче! Грою нагадує Мунтяна!".

Аня (7 років): "Дідусю! Як гарно хлопці грають! Ти мене також так
навчиш?".

Тамара Давидівна на запитання, хто з гравців найбільше сподо�
бався відповіла: "Найкращих немає, всі грають дуже добре! Але Та�
расу Григоровичу перекажіть, нехай змінить в команді воротаря".

Людмила Олексіївна Чишко висловила свої враження так:
"Усьому найвищий бал! Для нього, покійного, це свято. Це справ�
жня пам'ять про нього!".



1 стор.
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук�

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

08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 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
09:20 Погода
09:25 На зв'язку з урядом
09:50 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 М/с "Каспер. Школа

страху"
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Темний силует
12:35 Погода
12:40 Наша пісня
13:25 Погода
13:30 Х/ф "Людина�неви�

димка"
15:00 Новини (із сурдопе�

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

сектор
15:50 Погода
15:55 Х/ф "Брати Карама�

зови" 
17:05 Х/ф "Де 042?"
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Досвід
20:30 Про головне
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс�мінус
21:25 Світ спорту

21:35 221. Екстрений вик�
лик

21:40 Діловий світ
21:50 "10 Господніх запові�

дей". Концерт Вади�
ма Крищенка 

22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
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"
10:00 "Давай одружимось"
11:00 Х/ф "Померти моло�

дим"
13:10 Т/с "Клон � 2" (1)
15:05 Т/с "Шість кадрів"
16:00 "Давай одружимось"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:40 "Сімейні мелодрами"
18:40 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН 
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:20 "Пекельна кухня � 2"
22:35 "Україна без купюр"
23:30 ТСН 
23:50 Х/ф "Зникнення" (2)
01:35 Х/ф "Ефект метелика

� 2" (3)

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 "Повернення

Мухтара�2"
10:05 Т/с "Татусі"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:20 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Експерти" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Т/с "Свати 3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Татусі"
22:30 Т/с "Військовий гос�

піталь"
00:30 "Парк автомобільно�

го періоду"

06:00 Дізнайся як
06:15 М/с "Капітан Фламін�

го" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

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

вачка вампірів" (1)
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний ремонт
12:05 Даєш молодь!
12:30 Одна за всіх
13:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:55 Дім�2
14:50 Т/с "Ранетки" (1)
15:45 У ТЕТа тато!
16:15 Т/с "Універ" (1)
17:40 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
18:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:40 Даєш молодь!
19:10 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
19:35 Одна за всіх
20:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:35 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
21:00 Т/с "Універ" (1)
22:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Х/ф "Брудне кохан�

ня" (3)

05:20 Служба розшуку ді�
тей

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:45 Утриматись у кріслі
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
13:10 Т/с "Таємниці слідс�

тва"
14:10 Т/с "Лють"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Х/ф "Володар бурі"
22:55 Факти. Підсумок
23:10 Х/ф "Вище неба" (2)
01:30 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний де�
тектив"

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

про зірок"
10:00 "Весільні битви"
11:50 Х/ф "Мужики!" (1)
13:55 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
14:55 "Нез'ясовно, але

факт"
15:55 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий ян�

гол" (1)
20:10 "Кулінарна династія"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кулінарна династія"
23:10 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:15 Kids Time
06:20 М/с "Майстер Менні"
07:00 Kids Time
07:05 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:50 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Стройбатя"
10:10 Здрастуйте, я ваша

мама
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Третя планета

від сонця"
13:50 М/с "Аладін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Татусеві дочки"
20:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Ревізор
22:55 Т/с "Купідон"
23:55 Т/с "Нікіта" (2)

06:00 "Ранок на К1"

08:35 "Халі Галі"
09:35 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках пригод"
14:55 "Жіноча ліга"
16:55 "Ще не вечір. Не ро�

дися вродливою"
18:00 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Війна статей. Сво�

бода"
21:00 "Велика різниця"
22:05 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
23:00 Т/с "Надприродне"
23:50 Т/с "Медіум"
00:40 Т/с "Менталіст"

05:40 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:05 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:35 "Друга смуга"
06:40 Х/ф "Останній рік

Беркута" (1)
08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: полюван�

ня на вбивцю � 8"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:35 Т/с "Капітан Гордєєв"
15:35 Т/с "Кобра"
17:10 Х/ф "Зворотного

шляху немає" (1)
18:30 "Правда життя". НЛО

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Т/с "CSI: Маямі"
21:30 Т/с "NCIS: полюван�

ня на вбивцю � 8"
22:30 Т/с "Закон і порядок"
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)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Шаман" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Зіркові хреще�
ні"

13:00 Т/с "Ведмежий кут"
(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 "Катина любов"

(1)
20:15 Т/с "Шаман" (1)
21:15 Т/с "Слід" (1)
22:25 Т/с "Подружжя" (1)
23:25 Т/с "Тюдори. Третій

сезон" (3)
00:25 Х/ф "Імперія" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Велика Віт�
чизняна війна.
У концтаборі
готується пов�
стання. Для
допомоги пов�
станцям із
партизансько�
го загону до
них відправле�
но обоз зі
зброєю та бо�
єприпасами.

Прагнучи пе�
рехопити партизанську групу, німці зосередили
в районі підрозділи німецьких єгерів і заслали в
супровід обозу свого агента.

У безперервних запеклих боях партизани зав�
дали ворогові важких втрат, але й самі втратили
багатьох товаришів. А головне � відвернули сили
ворога від справжнього обозу, який без переш�
код дійшов до місця призначення.

"Зворотного шляху немає", 
Середа, 22 лютого, НТН, 17:10

Берег моря. Час
заходу сонця, ча�
рівна музика, що
створює ідилічну
атмосферу кохан�
ня, приємна ком�
панія хлопця. Що
ще потрібно моло�
дій привабливій
дівчині, яка промі�
няла метушню ве�

ликого міста на ро�
мантичний відпочинок? Однак реальність вносить
свої корективи в життя головної героїні Ніни.

Дівчина, яка оголосила всім, що виходить заміж
за свого недавнього знайомого Гошу, з яким вона
несподівано познайомилася на відпочинку, вияв�
ляє, що її квартиру пограбували. Доленосне рі�
шення в цій, здавалося б безвихідній, ситуації до�
помагає знайти подруга Валентина, яка пропонує
найняти на один вечір актора на роль наречено�
го...

"Коханий за наймом", 
П'ятниця, 24 лютого, СТБ, 00:00

Щоб помститися за

жорстоке вбивство свого

сина, агент ФБР Шон

Арчер погоджується на

складну хірургічну

операцію. Він отримує

нове обличчя � обличчя

терориста Кастора Троя,

який перебуває у комі.

Однак відбувається

непередбачуване: Трой

приходить до тями і

зникає під виглядом Арчера. Життя Шона

перетворюється на справжній жах � він

змушений боротися не тільки за своє життя,

але і за життя своїх дружини і доньки.

"Без обличчя", 
Неділя, 26 лютого, Новий канал, 19:00

Циганська дівчинка Лігіта
чудово танцює. Її  батько
потрапляє до боргової ка�
бали до циганського баро�
на. Син барона хоче одру�
житися з Лігітою. Батько
погоджується віддати її за
борги, але весілля зрива�
ється. Лігіті вдається пої�

хати на танцювальний кон�
курс, про який вона так мріяла. Дівчина виграє конкурс, і на неї
звертає увагу відомий московський балетмейстер Іван Голо�
він.
Повернувшись з конкурсу додому, Лігіта змушена відпрацьо�
вувати борг барону замість батька, який захворів. За завдав�
нням барона вона вирушає до Москви та потрапляє до танцю�
вального колективу Головіна. Він у цей час збирається одружи�
тися з солісткою свого колективу Ольгою. Незабаром до Мос�
кви приїздить сестра Лігіти Сандра. Вона дуже заздрить сес�
трі. Талант Лігіти розкривається все яскравіше. Між Лігітою і
Головіним спалахує справжнє почуття. Чи зможе нерівне ко�

хання перемогти обставини і подарувати щастя закоханим?

"Циганочка з виходом, 
Субота, 25 лютого, 1+1, 15:45

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

«Перше правило торговця

зброєю � не будь підстрілений

з свого ж власного товару». 

Досягнувши неймовірних

висот у своєму бізнесі,

торговець зброєю раптом

стикається з абсолютно

несподіваним ворогом � його

совістю. Та ще йому “сідає на

хвіст” агент Інтерполу. Але не

так�то просто залишити

гламурний світ, повний дівчат і

зброї, коли ніхто не хоче, щоб ти зупинявся, навіть

твої вороги...

"Збройовий барон", 
Субота, 25  лютого, НТН, 23:00

Друзі�ветерани
Петро Ілліч Єфимов
та Андрій Іванович
Карасьов брали
участь у битві за
Москву в 1941�му.
Вони давно на
пенсії, але повні
бойового духу і
готові битися з
ворогами до
останньої краплі
крові. Втративши всі

свої заощадження в афері будівельних шахраїв, вони
вирішують згадати молодість і покарати винних. Їх бойовий
товариш � танк Т�34, якого люди похилого віку ласкаво
називають «Егорушка», тепер стоїть на головній площі рідного
містечка. Ветерани упорядковують силову установку Т�34,
роблять запаси провіанту, і одного разу вночі «Егорушка»

з'їжджає з п'єдесталу ...

"Єгорушка", 
Четвер, 23 лютого, СТБ, 11:55
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1942— на знак протесту проти духовної дегра�

дації Європи разом з дружиною покінчив життя
самогубством 51�річний австрійський пись�

менник Стефан Цвейг.

1945— Раднарком СРСР ухвалив збудувати
метро в Києві.

НАРОДИЛИСЯ: 

1403— Карл VII, король Франції (1422�61 р.). 

1840— Август Бебель, німецький політик, зас�

новник соціал�демократичної партії Німеччини і
Другого Інтернаціоналу; 
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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
09:30 Книга.ua
09:50 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 М/с "Каспер. Школа

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

до Я
12:45 Крок до зірок. Євро�

бачення
13:25 "Офіцерська честь".

Концертна програма
до Дня захисника
Вітчизни

15:00 Новини (із сурдопе�
рекладом)

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

тор
15:50 Погода
15:55 Х/ф "Особливих прик�

мет немає"
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Концерт до Дня за�

хисника Вітчизни. "Я
� Україна � я"

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

21:30 Світ спорту
21:35 221. Екстрений вик�

лик
21:40 Діловий світ
21:50 Бенефіс М. Поплав�

ського у Москві
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"
10:00 "Давай одружимось"
11:00 "Не бреши мені� 3"
12:00 "Україна без купюр"
13:00 Т/с "Клон � 2" (1)
14:55 Т/с "Шість кадрів"
16:00 "Давай одружимось"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:40 "Сімейні мелодрами"
18:40 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН 
20:15 Т/с "Інтерни" (2)
21:20 Т/с "Костоправ" (1)
23:30 Х/ф "Полонений" (1)
01:05 ТСН 

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 "Повернення Мух�

тара�2"
10:05 Т/с "Татусі"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:20 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Експерти"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Т/с "Свати 3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Татусі" 
22:30 Т/с "Військовий госпі�

таль" 
00:30 "Розбір польотів"

06:00 Дізнайся як
06:15 М/с "Капітан Фламін�

го" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

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

вачка вампірів" (1)
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний ремонт
12:05 Даєш молодь!
12:30 Одна за всіх
13:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:55 Дім�2
14:50 Т/с "Ранетки" (1)
15:45 У ТЕТа тато!
16:15 Т/с "Універ" (1)
17:40 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
18:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:40 Даєш молодь!
19:10 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)

19:35 Одна за всіх
20:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:35 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
21:00 Т/с "Універ" (1)
22:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Х/ф "Вбивча кра�

са" (1)

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Утриматись у кріслі
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
13:40 Х/ф "Володар бурі"
16:30 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Х/ф "Соціальна мере�

жа"
22:45 Факти. Підсумок
23:00 Х/ф "Мільйонер з нет�

рів" (2)
01:30 Спорт

05:45 "Нез'ясовно, але
факт"

06:30 "Документальний де�
тектив"

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

про зірок"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:55 Х/ф "Єгорушка" (1)
14:00 Т/с "Черговий янгол" (1)
14:55 "Нез'ясовно, але

факт"

16:00 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Черговий янгол"

(1)
20:10 "Зіркове життя. Зірко�

ві знеславлення"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Зірко�

ві знеславлення"
23:10 Т/с "Доктор Хаус" (1)
00:10 Т/с "Адвокат"

06:15 Kids Time
06:20 М/с "Майстер Менні"
07:00 Kids Time
07:05 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:50 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Стройбатя"
10:10 Здрастуйте, я ваша

мама
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Третя планета від

сонця"
13:50 М/с "Аладін"
14:25 М/с "Пригоди Джекі

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

ігри
22:55 Т/с "Купідон"
23:55 Т/с "Нікіта" (2)
00:50 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:35 "Халі Галі"
09:35 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках пригод"

14:55 "Жіноча ліга"
16:55 "Війна статей. Свобо�

да"
18:00 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Історії великого міс�

та. Мріяти не шкідли�
во"

21:00 "Велика різниця"
22:05 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки"
23:00 Т/с "Надприродне"
23:50 Т/с "Медіум"
00:40 Т/с "Менталіст"

05:40 "Легенди бандитсько�
го Києва"

06:05 "Уроки тітоньки Сови"
06:35 "Друга смуга"
06:40 Х/ф "Весняний при�

зов" (1)
08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: полювання

на вбивцю � 8"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:35 Т/с "Літєйний"
13:35 Т/с "Капітан Гордєєв"
15:35 Т/с "Кобра"
17:10 Х/ф "Зворотного

шляху немає" (1)
18:30 "Легенди карного

розшуку". Пантеон

мозку. Ленін
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
20:30 Х/ф "Чорні берети" (1)
22:10 Х/ф "Роби � раз!" (2)
00:00 "Свідок"

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

довження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Шаман" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Недитячий бу�
динок"

13:00 Т/с "Ведмежий кут"
(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 "Катина лю�

бов" (1)
20:15 Т/с "Шаман" (1)
21:15 Т/с "Слід" (1)
22:25 Т/с "Подружжя" (1)
23:25 Т/с "Тюдори. Третій

сезон" (3)
00:25 Х/ф "Морлоки" (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 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
09:25 Погода
09:30 Д/ф "Текст, як доля.

М. Волобуєв"
10:10 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 М/с "Каспер. Школа

страху"
11:10 Ток�шоу "Віра. На�

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

Т. Щербатюк
12:55 Погода
13:00 Околиця
13:25 Погода
13:30 Х/ф "Постріл у спи�

ну"
15:00 Новини (із сурдопе�

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

сектор
15:50 Х/ф "Ярослав Муд�

рий"
18:15 221. Екстрений вик�

лик
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Магістраль
19:05 Наша пісня

19:45 Зірки гумору
20:40 After Live (За лаш�

тунками Шустер�Li�
ve)

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Діловий світ
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"
10:00 "Давай одружи�

мось"
11:00 Т/с "Костоправ" (1)
13:10 Т/с "Клон � 2" (1)
15:00 Т/с "Шість кадрів"
16:00 "Давай одружи�

мось"
17:00 "ТСН. Особливе"
17:20 "Шість кадрів"
17:40 "Сімейні мелодра�

ми"
18:40 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН 
20:15 Х/ф "Термінатор �

4" (2)
22:45 Х/ф "Термінатор 2:

судний день" (2)
01:50 Х/ф "Полонений" (2)

05:20 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 "Повернення

Мухтара�2"
10:05 Т/с "Татусі"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Детективи"
13:25 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:20 "Сімейний суд"
15:20 "Судові справи"
16:10 Т/с "Експерти" 
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Т/с "Свати 3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Байки Мітяя"
22:25 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

01:50 Х/ф "Версія"

06:00 Дізнайся як
06:15 М/с "Капітан Фла�

мінго" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

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

щувачка вампі�
рів" (1)

10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний ре�

монт
12:05 Даєш молодь!
12:30 Одна за всіх
13:00 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:55 Дім�2
14:50 Т/с "Ранетки" (1)
15:45 У ТЕТа тато!
16:15 Т/с "Універ" (1)

17:40 Т/с "Хто у домі гос�
подар?" (1)

18:10 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)

18:40 Даєш молодь!
19:10 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
19:35 Одна за всіх
20:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
20:35 Т/с "Універ" (1)
22:25 Т/с "Зайцев +1" (2)
23:00 Т/с "Притулок" (2)
23:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Х/ф "Реальна лю�

бов" (2)

05:20 Служба розшуку ді�
тей

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Утриматись у кріслі
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
13:05 Провокатор
14:05 Х/ф "Соціальна ме�

режа"
16:40 Т/с "Менти"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Х/ф "Король гово�

рить"
22:45 Х/ф "Загадкова істо�

рія Бенджаміна Бат�
тона" (2)

02:00 Погода

05:45 "Документальний
детектив"

06:35 Х/ф "Коханий за
наймом" (1)

08:40 Х/ф "Дівоча вечірка"
(1)

18:00 "Вiкна�Новини"
18:10 Х/ф "Джентльмени

удачі" (1)
20:05 "Таємний шоу�біз�

нес. Папіки. Таємні
покровителі зірок"

21:10 "Таємний шоу�біз�
нес. Пастка для
Примадонни"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:25 "Таємний шоу�біз�

нес. Невідома лю�
бов Примадонни"

00:00 Х/ф "Коханий за
наймом" (1)

06:15 Служба розшуку ді�
тей

06:20 Kids Time
06:25 М/с "Майстер Мен�

ні"
07:00 Kids Time
07:05 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:50 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с "Стройбатя"
10:10 Здрастуйте, я ваша

мама
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
12:50 Т/с "Третя планета

від сонця"
13:50 М/с "Аладін"
14:30 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Дрейк і Джош"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с "Кадети"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с "Ластівчине гніз�

до"
20:45 Україна чудес
22:50 Т/с "Купідон"
23:50 Т/с "Нікіта" (2)

00:45 Репортер

06:00 "Ранок на К1"
08:35 "Халі Галі"
09:35 "Далекі родичі"
10:00 Т/с "Солдати"
14:00 "У пошуках пригод"
14:55 "Жіноча ліга"
16:55 "Історії великого

міста. Мріяти не
шкідливо"

18:00 "Велика різниця"
19:05 "У пошуках пригод"
20:00 "Красиво жити. Гар�

дероб"
21:00 "КВК"
23:30 "Жіноча ліга"
23:50 Т/с "Медіум"
00:40 Т/с "Менталіст"

05:55 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:20 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:50 "Друга смуга"
06:55 Х/ф "Один і без

зброї" (1)
08:30 "Легальний дохід"
08:35 "Свідок"
09:00 Т/с "NCIS: Лос�Анд�

желес"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"

12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Літєйний"
13:40 Т/с "Класні ігри"
15:50 Т/с "Кобра"
17:15 Х/ф "Стамбульський

транзит" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Гвинт"
21:15 Х/ф "Гангстери в

океані"

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

Продовження" (1)
08:30 Т/с "Слід" (1)
09:10 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Шаман" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Поліцейська
межа"

13:00 Т/с "Ведмежий кут" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

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

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Катина любов" (1)
20:15 Т/с "Шаман" (1)
21:15 Т/с "Подружжя" (1)
01:10 Шоу "Тільки один"

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1874 — англійський майор Волтер Вінгфілд за�

патентував нову гру на свіжому повітрі, що нині
усім відома як теніс.

1893 — 35�річний німецький інженер Рудольф
Дізель отримав патент на створений ним двигун.

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) повідо�

мили про успішне клонування дорослої вівці. Во�

на одержала ім'я Доллі.

НАРОДИЛИСЯ: 

1878 — Казимир Малевич, видатний художник�
абстракціоніст.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 — Проголошення незалежності Естонії.  

1919— Україна і Польща підписують угоду
про перемир'я.

НАРОДИЛИСЯ: 

1917— Тетяна Яблонська, український
живописець .

1932— Мішель Легран, композитор, джазо�
вий піаніст і диригент.

1959— Володимир Горянський український
актор, телеведучий. Народний артист Украї�
ни. 
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05 Погода
06:10 М/ф 
06:20 Світ православ'я
06:50 Д/ф "Світ тварин

з Джеродом Міл�
лером"

07:10 Ера здоров'я
07:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08:00 Шустер�Live
09:05 Школа юного су�

перагента
09:15 Шустер�Live
12:30 After Live (За ла�

штунками Шус�
тер�Live)

12:50 Х/ф "Фронт без
флангів" 

14:05 Погода
14:10 Наша пісня
15:00 Погода
15:05 У гостях у Д. Гор�

дона
15:55 Погода
16:00 Баскетбол. Матч

зірок
18:30 Погода
18:40 Зелений коридор
18:50 Погода
18:55 Оновлене місто 
19:10 Золотий гусак
19:40 Зірки гумору
21:00 Підсумки дня
21:25 Зворотній зв'язок
21:35 "10 Господніх за�

повідей". Концерт
Вадима Крищен�
ка 

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 Єв�

ропи
00:15 Скарбничка

06:20 М/ф "Смур�
фи" (1)

07:15 "Справжні ліка
рі�2"

08:05 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте�

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиворіт:

Камбоджа"
11:55 "Пекельна кух�

ня�2"
13:20 "Голос країни � 2.

Нова історія"
15:45 Х/ф "Циганочка з

виходом" (1)
19:30 ТСН 
20:00 Х/ф "Циганочка з

виходом" (1)
23:45 "Зірки в опері"
01:05 Х/ф "Термінатор �

4" (2)

05:10 "Парк автомо�
більного періоду"

05:35 "Велика політика
з Євгенієм Кисе�
льовим"

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

вай!"
10:40 "Вирваний з на�

товпу"
11:15 "Найрозумніший"
13:05 Х/ф " За сімей�

ними обставина�

ми" (1)
15:35 "Велика різниця"
16:55 "Вечірній квар�

тал. Спецвипуск"
17:55 Т/с "Байки Мітяя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "23 лютого у Ве�

ликому місті"
22:25 Великий бокс із

Віталієм Кличко
23:50 Х/ф "Пограбуван�

ня по�італійськи"
01:55 "Подробиці"

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 "Правда про

котів і собак" (1)
15:00 Єралаш
15:40 Одна за всіх
16:35 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Універ" (1)
18:50 М/ф "Льодовико�

вий період" (1)
20:10 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
20:40 Т/с "Універ" (1)
21:40 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
22:05 Чортиці в спідни�

цях
22:30 Валєра TV
23:00 Х/ф "Омен" (3)

01:00 До світанку

05:15 Погода
05:20 Факти
05:45 Погода
05:50 Інший футбол
06:15 Х/ф "Король го�

ворить"
08:30 Бережись авто�

мобіля
09:15 Козирне життя
09:35 Люди, коні, кро�

лики... і домашні
ролики

10:00 ЄвроФуд�2012
10:25 Квартирне питан�

ня
11:20 Самозванці
12:15 Спорт
12:20 Люди, коні, кро�

лики... і домашні
ролики

13:00 Наша Russia
13:45 Стоп�10
14:45 Провокатор
15:45 Максимум в Ук�

раїні
16:45 Х/ф "Національна

безпека"
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Т/с "Морські дия�

воли. Долі�2"
20:55 Наша Russia
22:10 Самозванці
23:10 Х/ф "Атака паву�

ків" (2)
01:10 Х/ф "Невидимий

бік" (2)

05:15 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:10 Х/ф "Вас викли�
кає Таймир" (1)

07:45 "Караоке на Май�

дані"
08:45 "Сніданок з Юлі�

єю Висоцькою"
08:55 "Їмо вдома"
10:05 "Кулінарна ди�

настія"
12:50 "Зіркове життя.

Зіркові знеслав�
лення"

15:30 Х/ф "Щасливої
дороги!" (1)

17:40 Х/ф "Ніколи не
забуду тебе" (1)

19:45 Х/ф "Джентльме�
ни удачі" (1)

21:40 Х/ф "Жіноча інтуї�
ція" (1)

00:10 Х/ф "Щасливої
дороги!" (1)

02:15 Х/ф "Секретний
фарватер" (1)

06:00 Неймовірні історії
Ріплі

06:45 Х/ф "Принц і жеб�
рак"

08:35 М/ф "Скубі�Ду і
король тролів"

10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:10 ТОП�100
13:30 Новий погляд
14:30 Кухня на двох
15:30 Даєш молодь!
16:10 Україна чудес
17:05 Х/ф "Робін Гуд:

принц злодіїв"
20:10 Х/ф "Хенкок"
22:00 Х/ф "І так, і ні"
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Обіцяти � не

значить оженити�
ся" (2)

06:00 "Ранок на К1"

08:15 "Халі Галі"
09:00 "Далекі родичі"
10:00 Д/п "В центрі по�

дій"
11:00 Д/п "День акули"
12:00 Х/ф "Бендслем"
14:10 Х/ф "Адель"
16:15 Т/с "Вийти заміж

за мільйонера"
18:10 "Велика різниця"
19:15 "КВК"
21:40 Х/ф "Поцілунок

метелика"
23:40 Х/ф "Найкращий"
01:20 Х/ф "Мене звуть

Рід Фіш"

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:45 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:10 Т/с "Інспектор
Деррік" (1)

09:40 Х/ф "Гвинт"
11:30 "Речовий доказ".

Пограбування
століття

12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Гангстери в

океані"

16:00 Т/с "Захист Кра�
сіна � 3"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства � 4" (1)

23:00 Х/ф "Збройовий
барон" (2)

01:30 Х/ф "Фанфан�
тюльпан"

06:10 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:20 Х/ф "Весна на

Зарічній вули�
ці" (1)

09:30 Журнал УЄФА
ЄВРО�2012

10:00 Х/ф "Не хо�
діть, дівчата за�
між" (1)

11:20 Т/с "Сонька. Про�
довження леген�
ди" (1)

14:20 Х/ф "Вийшов їжа�
чок з туману" (1)

19:00 Події
19:20 Х/ф "Врятувати

чоловіка" (1)
23:10 Х/ф "Якби я тебе

любив" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05 Погода
06:10 М/ф 
06:25 Творчі проекти

М. Поплавського
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:30 Доки батьки сплять
10:55 Кумири і кумирчики
11:20 Шеф�кухар країни
12:15 Караоке для дорос�

лих
12:55 Атака магії. Мис�

тецтво за брамою
13:25 Х/ф "Фронт без

флангів" 
14:45 Погода
14:50 Як це?
15:15 Ближче до народу.

Ірма Вітовська
15:45 Погода
15:50 У гостях у Д. Гордо�

на
16:40 Золотий гусак
17:05 Маю честь запро�

сити
17:55 Діловий світ. Тиж�

день
18:25 Хокей. Чемпіонат

України. "Донбас�
2" (Донецьк) �
"Беркут" (Київ)

20:00 Головний аргумент
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. Інна Макаро�

ва
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки тижня
02:00 Головний аргумент
02:10 Офіційна хроніка
02:20 Д/ф "Історія обра�

зу" 
05:00 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
05:30 Околиця

06:55 Х/ф "Десяте коро�
лівство" (1)

08:30 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�за�

бава"
10:10 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Дикі і смішні"
11:25 "Я так живу"
12:05 Х/ф "Самара�міс�

течко" (1)
15:45 Х/ф "Каблучка з бі�

рюзою" (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"
00:40 Х/ф "Сексого�

лік" (2)
02:15 Х/ф "Десяте коро�

лівство" (1)
03:40 Х/ф "Самара�міс�

течко" (1)

06:50 Великий бокс із Ві�
талієм Кличко

07:55 "Формула любові"
08:45 "Ранкова пошта з

Пугачовою та Галкі�
ним"

09:30 "Школа доктора
Комаровського"

10:15 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:10 "Велика різниця"
12:20 "Містечко"
12:45 Т/с "Свати 3" (1)
18:05 "23 лютого у Вели�

кому місті"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Х/ф "Служу Радян�

ському Союзу"
23:00 "Що? Де? Коли?"
00:05 Х/ф "Ціна страху"
02:10 "Подробиці тижня"
02:50 Д/ф "Любов крізь

роки"
03:45 Д/ф "Формула ща�

стя Марії Пахомен�
ко"

04:30 "Формула любові"

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Х/ф "Правда про

котів і собак" (1)
11:10 Єралаш
11:20 Одна за всіх
11:50 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
12:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:20 Чортиці в спідницях
13:45 Валєра TV
14:15 Т/с "Універ" (1)
16:05 М/ф "Льодовико�

вий період. Різдвя�
на пригода" (1)

16:30 М/ф "Льодовико�
вий період" (1)

17:50 Х/ф "Байкер" (1)
19:15 Даєш молодь!
19:45 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
20:15 Т/с "Універ" (1)
21:40 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
22:05 Бабуни & дідуни�2

22:30 Х/ф "Нічний прода�
вец" (2)

00:00 Х/ф "Байкер" (1)
01:25 Дурнєв + 1
01:50 До світанку

05:40 Погода
05:45 Факти
06:00 Погода
06:10 М/ф 
07:00 Квартирне питання
07:45 ЄвроФуд�2012
08:15 Анекдоти по�укра�

їнськи
08:50 Т/с "Рюрики"
09:35 Х/ф "Національна

безпека"
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф "Обладунки

бога"
15:00 Х/ф "Обладунки

бога�2"
17:35 Т/с "Морські дия�

воли. Долі�2" 
18:45 Факти тижня з

О. Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Х/ф "Неперемож�

ний"
23:25 Х/ф "Загадкова іс�

торія Бенджаміна
Баттона" (2)

02:40 Інтерактив. Тижне�
вик

06:15 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:20 Х/ф "Де знаходить�
ся нофелет?" (1)

09:05 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:15 "Їмо вдома"
11:05 "Неймовірні історії

кохання"
12:05 "Караоке на Май�

дані"
13:05 Х/ф "Жіноча інтуї�

ція" (1)
15:50 "Таємний шоу�біз�

нес. Папіки. Таємні
покровителі зірок"

16:55 "Таємний шоу�біз�
нес. Пастка для
Примадонни"

18:00 "Паралельний світ"
19:00 "Битва екстрасен�

сів"
21:00 Х/ф "Пряники з

картоплі" (1)
23:15 Х/ф "Доглядальни�

ця" (1)
01:25 "Неймовірні історії

кохання"

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

Ріплі
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 Даєш молодь!
08:55 М/ф "Скубі�Ду і меч

самурая"
10:35 Світлі голови
11:45 Парад порад
12:55 Шоуманія
13:50 Файна Юкрайна
15:05 Х/ф "Діти шпигу�

нів�2"
17:10 Х/ф "Хенкок"
19:00 Х/ф "Без обли�

ччя" (2)
22:00 Х/ф "Вампір у Брук�

лині" (2)
00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф "Екстракт" (2)
02:00 Зона ночі. Культура
02:05 Обожнювана
02:30 Зона ночі
02:35 Іван Мазепа
03:35 Зона ночі
03:40 Моя адреса � Со�

ловки. Навіщо пе�
рекладати Вергілія

03:55 Зона ночі

06:00 "Ранок на К1"
08:15 "Халі Галі"
09:00 "Далекі родичі"
09:55 Д/п "День акули"

10:50 Д/п "У центрі подій"
11:55 Х/ф "Загадай ба�

жання"
13:50 Т/с "Вийти заміж за

мільйонера"
17:40 "Красиво жити.

Гардероб"
18:45 Х/ф "Трансформе�

ри"
21:40 Х/ф "Божевільний

спецназ"
23:25 "Велика різниця"
00:25 Х/ф "Поцілунок ме�

телика"
01:55 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:30 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:45 Х/ф "Справи Ло�
ховського. Привіт
від тезки" (1)

08:25 Т/с "Захист Красі�
на � 3"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Пантеон
мозку. Ленін

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

святі"
14:00 "Найкращі бої бра�

тів Кличків"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства � 4" (1)

19:00 Х/ф "Фанфан��
тюльпан"

21:10 Х/ф "Капкан часу"
(2)

23:00 Х/ф "Акули � 2" (2)
01:05 Х/ф "Нові робінзо�

ни" (1)
03:05 "Речовий доказ"
03:35 "Агенти впливу"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф "Якби я тебе

любив" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с "Сонька. Про�

довження леген�
ди" (1)

15:00 Т/с "Жити буде�
те!" (1)

16:00 Т/с "Дорожній пат�
руль � 6" (1)

18:00 Т/с "Ментівські вій�
ни � 6" (1)

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

ни � 6" (1)
22:20 Х/ф "Врятувати чо�

ловіка" (1)
02:00 Т/с "Сонька. Продов�

ження легенди" (1)
03:30 Події тижня
04:00 Т/с "Сонька. Продов�

ження легенди" (1)
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21 лютого 2012 року

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918— Центральна Рада оголосила про вве�

дення в Україні григоріанського календаря.

1972—радянська станція «Луна�20» достави�

ла зразки місячного ґрунту на Землю. 

2010 — у Києві відбулася інавгурація прези�

дента України Віктора Януковича.

НАРОДИЛИСЯ: 

1871— Леся Українка, українська поетеса.

1887— Лесь Курбас, український актор, ре�

жисер, реформатор українського театру. 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1616 — інквізиція звільнила Галілея. 

1987 — англіканська церква дозволила жін�

кам бути священниками.

2004 — Європарламент ухвалив декларацію,
в якій офіційно визнав сталінську депортацію
чеченського народу 23 лютого 1944 року ак�

том геноциду. 

НАРОДИЛИСЯ: 

1802 — Віктор Гюго, французький письмен�

ник.
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21 лютого 2012 року 9999

1. Адреса: м. Боярка. 
2. Балансоутримувач: КП "Боярське

головне виробниче управління житло�
во�комунального господарства".

Кінцевий термін подання заяв, пропо�
зицій учасників конкурсу � 20 календар�
них днів з моменту публікації оголошен�
ня.

Для участі в конкурсі учасник конкур�
су подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:

� заяву про спільне користування, в
якій зазначені, найменування особи,
місце знаходження (юридична адреса),
вид діяльності, контактний телефон;

� до заяви додаються:

а)  для юридичних осіб:

� належним чином  засвідчені копії ус�
тановчих документів; 

� документи, що посвідчують повно�
важення представника юридичної осо�
би;

� відомості про фінансовий стан (пла�
тоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредитор�
ської заборгованостей;

� довідка про те, що проти них не по�
рушено справу про банкрутство.

б) для фізичних осіб:

� копію документа, що посвідчує осо�

бу учасника конкурсу, або належним чи�
ном оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи;

� копію свідоцтва про реєстрацію фі�
зичної особи як суб'єкта підприємниць�
кої діяльності.

Усі учасники конкурсу подають зо�
бов'язання (пропозиції) щодо виконан�
ня умов конкурсу, зобов'язання (пропо�
зиції) щодо забезпечення сплати за
спільне користування та додаткові зо�
бов'язання щодо експлуатації об'єктів,
платіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 12 берез�

ня 2012 р. об 11�00 год. в приміщен�

ні Боярської міської ради.

Перелік майна, яке підлягає наданню
в обмежене строкове, платне користу�
вання можна отримати у фінансово�
економічному відділі виконкому (каб. №
10),за адресою: Київська обл., м . Бояр�
ка, вул. Білогородська, 13 

Телефон для довідок 41�550. 

Контактна особа: головний спеціаліст
з економічних питань Петруха Оксана
Анатоліївна.

Виконавчий комітет Боярської міської
ради оголошує  про намір продажу житло�
вого 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'єкту
майна комунальної власності:

1. Назва об'єкта: житлове приміщення
площею 57,7 кв. м.

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

3. Балансоутримувач: КП "Боярське го�
ловне виробниче управління житлово�ко�
мунального господарства". 

4. Орендар: ДП "Київська механізована
колона".  

Спосіб приватизації: викуп орендарем.

Запланована дата та час оцінки: 20
березня 2012 року о 15.00. 

Учасникам конкурсу необхідно до кон�
курсної комісії такі документи: 

•заяву на участь у конкурсі за встанов�
леною формою;

•копію установчого документа учасни�
ка конкурсу;

•копії кваліфікаційних свідоцтв оціню�
вачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна;

•копію сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фон�
дом державного майна України;

•письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені
особистими підписами;

•інформацію про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфі�
кації та особистого досвіду роботи оціню�
вачів, які працюють у його штатному скла�
ді та додатково залучаються з ним, з не�
залежної оцінки майна, у тому числі по�
дібного майна тощо);

•практичний досвід роботи з незалеж�
ної оцінки;

•один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції учасника конкурсу
щодо умов оплати відповідно до кальку�
ляції витрат та терміну виконання пода�
ються у запечатаному конверті.

Конкурсні пропозиції щодо умов термі�
ну виконання робіт необхідно зазначити в
єдиній одиниці виміру � календарних
днях.

Кінцевий термін подання заяв, пропо�
зицій учасників конкурсу � 30 календарних
днів із моменту публікації оголошення.

Конкурс відбудеться 20 березня 2012
року о 15.00 год. за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 13. Документи на
участь у конкурсі приймаються до 14:00
28 лютого 2012 року (включно). 

Телефони для довідок:  42�246, 41�550.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 серпня 2010 року                                                                   № 106/29

м. Боярка

Про  надання дозволу Боярському ЛВУМГ 

на виготовлення проектно ( технічної документації  з проекту(

вання багатоповерхового житлового будинку  в  м. Боярка, 

вул. Маяковського, 24

Розглянувши звернення начальника Боярського ЛВУМГ Ялого
Григорія Івановича про  надання дозволу на виготовлення проектно�
технічної документації   з проектування багатоповерхового житлово�
го будинку  в  м. Боярка, вул. Маяковського, 24, представлені пра�
вовстановлюючі документи, керуючись ст. 31 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",�  

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Боярському ЛВУМГ на виготовлення проектно �
технічної документації  з проектування багатоповерхового житлово�
го будинку  в  м. Боярка, вул. Маяковського, 24 та надати дозвіл на
збір матеріалів попереднього погодження.

2. Попередити Боярське ЛВУМГ, що  проведення будівельних робіт
можливе лише після виконання та затвердження проектно�технічної
документації  та отримання дозволу на будівництво в інспекції Дер�
жавного архітектурно�будівельного контролю. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

Згідно:

Керуюча справами                                                                      З.М. Гапоненко

ОГОЛОШЕННЯ
виконавчий комітет  Боярської міської ради оголошує конкурс 

на передачу в обмежене платне строкове користування майна, 
що належить територіальній громаді міста Боярка, для розміщення

телекомунікаційних мереж.

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.

ООООффффііііццццііііййййнннноооо    

Відповідно до частини тре�
тьої статті 21 Закону України
"Про регулювання містобудів�
ної діяльності" та Порядку про�
ведення громадських слухань
щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення
проектів містобудівної доку�
ментації на місцевому рівні,
затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від
25 травня 2011 р. № 555, вико�
навчий комітет Боярської місь�
кої ради оприлюднює матеріа�
ли щодо проектування та будів�
ництва 9�ти поверхового   2�х
під'їздного багатоквартирного
житлового будинку по вул. Ма�
яковського, 24 м. Боярка.

Запропоновані до розгляду
технічні рішення зроблені на
підставі містобудівного обґ�

рунтування, розробленого
Державним підприємством
Український державний нау�
ково�дослідний інститут про�
ектування міст "Діпромісто"
Міністерства регіонального
розвитку будівництва Украї�
ни. 

Маючи на меті покращення
житлових  умов працівників
Боярського ЛВУМГ УМГ "Київ�
трансгаз" ДК "Укртрансгаз" та
виконуючи програму соціаль�
ного розвитку підприємств га�
зової галузі, Боярським ЛВУМГ
пропонується розміщення,
житлової багатоповерхівки на
земельній ділянці площею 0,24
га, яка знаходиться у постійно�
му користуванні ДК "Укртран�
сгаз" на підставі  державного
акта І�КВ № 003808.

Місце ознайомлення з
містобудівною документа�
цією � Боярське ЛВУМГ
(м.Боярка, вул. Маяков�
ського, 49)

Контактні телефони для
отримання більш деталь�
ної інформації та надання
пропозицій � 406�32�09,
406�32�04.

Відповідальна особа �
Заступник начальника з
капітального будівництва
Боярського ЛВУМГ � С.В.
Пужайло. 

Строк для ознайомлен�
ня � місяць з дня опри�
люднення.

Забезпечує роботу з
розгляду пропозицій гро�
мадськості � головний ар�
хітектор міста �А.О. Рома�
нюк ( тел. 04598�41�815)

Техніко�економічні показники по генплану

Техніко�економічні показники

№ п/п Показники Одиниці виміру Величина

1. Будівельний об'єм разом: м3 24247,43
в т.ч.: підвал м3 2193,81

2. Площа забудови м3 789,76
3. Поверховість поверх 9
4. Житлова площа квартир м2 2297,25
5. Площа квартир м2 4480,92
6. Загальна площа м2 5395,33
7. Кількість квартир: шт. 72

в т.ч. 3�кімнатних шт. 18
2�кімнатних шт. 36
1�кімнатних шт. 18

ПОВІДОМЛЕННЯ
№

п/п
Назва

Одиниця
виміру

Кількість

В од.виміру В %

1. Площа відведеної ділянки (перша
черга будівництва) м2 2354,0 100

2. Площа ділянки, що опорядковується м2 2664,0 100
3. Площа забудови м2 790,5 30
4. Площа мощення м2 1097,0 41
5. Площа озеленення м2 776,5 29
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Землю родную они защищали, 

Шли в рукопашный, неслись 

на таран, 

Под Сталинградом потерь 

не считали, 

Падали в снег, умирая от ран.

Сколько осталось могил безымянных

Без панихид, без крестов 

и без слёз…

Если б могли прорасти эти раны

Сколько бы выросло белых берез! 

Вечно уснувших они б укрывали 

Летом от зноя, от стужи � зимой,

Ветви плакучие низко б 

склоняли,

Свято храня этот вечный покой. 

Вспомним растущие в поле 

берёзы

� Эхо далекой кровавой войны. 

И материнские жаркие 

слёзы. �   

Этого мы забывать 

не должны! 

Микола Мартинович Ткаченко, 

полковник медичної служби 

у відставці,  

інвалід Великої Вітчизняної

війни II групи

ІІІІммммееееннннаааа11110000
Цей надзвичай�

но приємний та при�
вітний чоловік нещо�
давно завітав до ре�
дакції, повертаючись
з роботи(!). Виявило�
ся, що Микола Мар�
тинович і досі пра�
цює лікарем у дитя�
чому санаторії міста
Ворзель. Після теп�
лої розмови з журна�
лістами газети він за�
лишив у подарунок
читачам "Боярка�Ін�
форм" свої вірші.
Після відвідин Мико�
ли Ткаченка, здаєть�
ся, у всіх нас посвіт�
лішало на душі. 

Зірочки падали й падали: сині,
червоні, жовті � загадуй хоч тисячі
бажань. А одне бажання, яке об'єд�
нувало мільйони людей, здійсни�
лося � прийшов довгоочікуваний
мир. Кожен думав про свій доро�
гий серцю куточок, і Саша мимово�
лі згадала своїх рідних, а зоряне
небо повело у спогади… Батько
був Георгіївським кавалером, а піс�
ля революції займався сільським
господарством. Крутився, як міг,
щоб прогодувати велику сім'ю, бо
жилося у забайкальських суворих
степах непросто. А мама догляда�
ла дітей. Якось тато взяв на роботу
обідраного, босого хлопця. Йому
дали одяг, взуття, він їв разом з усі�
ма за столом, а потім доніс на гос�
подаря, що той куркуль�кровопи�
вець і Сашиного батька розстріля�
ли. Їх вислали, як сім'ю ворога на�
роду, на річку Маму в район Коли�
ми. Мати працювала на слюдяних
копальнях, а жила родина в бараку.
Олександра була старшою із дітей,
і їй доводилось ходити просити
милостиню, бо дуже голодували.
Вона стала свідком того, як одна
по одній згасали зіроньки менших �
спочатку однорічної Марусі, а по�
тім братика і сестричок. Згодом
сім'ї дозволили переїхати у Крас�
ноярськ до родичів, але ті відвер�
нулися від них. Із усіх дітей вижило
тільки три сестри, і попри  важке
дитинство, вони виросли завзяти�
ми прихильниками радянської вла�
ди.

Олександра пішла навчатися в
медичний технікум, стрибала з па�
рашутом, влучно стріляла � мала
значок "Ворошиловский стрелок".
Згідно з договором від 12 березня
1936 року Радянський уряд зо�

бов'язався захищати від будь�
якої зовнішньої агресії межі друж�
ньої Монголії. Наприкінці травня
1939 року японські війська перей�
шли монгольський кордон. Поча�
лося формування військових час�
тин, в які підбирали смуглолицих
медсестер, зі східними рисами,
щоб були схожими на монголів. І
Саша підходила якнайкраще. Їх
суворо попередили � не говори�
ти, що вони росіяни. 

З них познімали розпізнаваль�
ні знаки й десантували на річку

Халхін�Гол. Бійці готувалися до ата�
ки, Саша пакувала медичну сумку,
всі чекали сигналу � зеленої раке�
ти. Ніч пройшла, жеврів ранок, а ні�
якого сигналу не було. Командир
послав розвідку на передній край і
виявилося, що японські самураї
прокралися вночі і всіх вирізали. Не
пролунало жодного пострілу. Пе�
ред очима дівчини постала жахли�
ва картина � безліч мертвих і море
крові.

Неосяжним монгольським сте�
пом гуляє вітер. У час затишшя
один із бійців намалював олівцем
портрет фельдшерки Саші у виши�
ванці, наче передбачав, що її май�
бутнє буде пов'язане з Україною.
Дівчина, ризикуючи своїм життям,
рятувала солдатів. Якось з поля
бою вона тягла на шинелі бійця.
Бачила � важке поранення у легені,
але вперто продовжувала, бо дуже
хотіла врятувати. А той, дарма, що
поранений, все допитувався: "Ты
русская?". Та Олександра мовча�
ла, адже пам'ятала попередження:
не розголошувати державну таєм�
ницю: за це � розстріл. 

Поранених бійців відправляли у
тил літаками. На один, вщент за�
повнений, фельдшерка доставила
й свого. Ще здалеку їй махали ру�
ками � місця немає, та все одно че�
кали, заворожені її наполегливіс�
тю. Вона вмовляла супроводжую�
чого: "Поранення в легені, йому не
можна лежати, отже, сидячи по�
міститься". І хлопця забрали. Коли
за добу літак повернувся, супро�
воджуючий, підізвавши Сашу, пе�
редав маленьке, трохи більше за
сливу, яблучко: "Оце привіт від того
бійця, якого ти вчора врятувала.
Він сказав, що бачив тебе на
танцмайданчику у Читі". Дійсно,

вона там бувала. Потім все жит�
тя Олександра згадувала цей
випадок із далекої тривожної
юності. Чи лишився живим той
солдат?

1941рік. Вже по рідній землі руй�
нівною хвилею котилася страшна
війна. Осінні дощі породили бездо�
ріжжя. Невеликий загін, прихова�
ний туманом, підходив до неширо�
кої річечки. Вояки � народ винахід�
ливий, швидко звалили дерево,
яке стало містком між берегами, та
хутко один за одним почали пере�
бігати. Ось підходить черга Саші,
якій чоловічий одяг надавав вигля�
ду підлітка. Слизька колода блища�
ла від вологи і їй стало лячно. А по�
заду чекають інші бійці. Мить поду�
мала: "Будь, що буде", � сіла на ко�
лоду верхи і, потроху просуваю�
чись, перебралася на другий бе�
рег. Коли опинилися у безпечному
місці, майор Кондратов запитав:

� Що там сталося, чому забари�
лися?

� Та то медсестричка сидячи че�
рез річку переходила, � відповіда�
ють хлопці, і всі дружно засміялися.
Командир зробив зауваження за
затримку, проте похвалив за вина�
хідливість.

Фашисти коричневою чумою
розповзалися по країні. Зима ви�
далася сніжною, морозною. На од�
ному з маршів назустріч колоні бій�
ців трапилася селянка, яка зі спів�
чуттям дивилася на солдат.

� Ой, людоньки, куди ж це ви за
собою хлопчика ведете? � тужливо
спитала вона. Коротко підстриже�
на Саша, невеличкого зросту, у ку�
файці по коліна, здалася їй хлопчи�
ком.

� Ви, що, тьотю, це наш доктор, �
наперебій зауважили воїни.

� Візьми, дитино, поїж, � змах�
нувши сльозу, жінка витягла з клу�
ночка коржика і простягнула дівчи�
ні. Оця жалість породила спогади
про сім'ю, довоєнний затишок, на�
дії на майбутнє. А де воно захова�
лося, те майбутнє? Зараз буде бій і
молодість навічно залишиться у
твердій, холодній землі. Разом зі
шматочком коржика Олександра
проковтнула і клубочок жалю до
себе � війні не видно кінця, гітлерів�
ці рвуться до Москви. Розриви
бомб, снарядів, свист куль � це му�

зика смерті, яка нахабно чекає на
кожного. А дівчина вступала з нею
у двобій за життя. Траплялося,
прив'язувала пораненого до лиж і
таким чином витягала бійців з поля
бою.

Пізніше Саша проходила службу
в шпиталі, асистувала хірургу, нак�
ладала шви. Якось у одного бійця,
крім поранення у ногу, був ще й
роздроблений палець. Хірург нака�
зав: "Терміново палець ампутувати
й зашити", і поспішив на складну
операцію. Спеціальною пилкою
Олександра перепилювала кістку,
аж піт градом котився, бо зупиня�
тися не можна, щоб не утворилося
щербини � інакше буде гноїтися.
Зашила рану, забинтувала і сама
відчула слабкість у ногах, але допо�
моги чекали інші поранені. На від�
починок часу не було. Бойовий
шлях Саші проходив через Росію,
Україну, Польщу…

Голосами збудженого люду за�
повнилася Червона площа у Мос�
кві, а вечір, осяяний салютом, був
казковим. Але найбільше дівчині
запам'яталися деруни, якими при�
гощали всіх військових щиро�
сердні жіночки. Ця проста їжа зда�
лася їй такою смачною, що згодом
деруни завжди навіювали спогади
про той щасливий день. 

Після війни Олександра прохо�
дила службу в м. Шостці, була на�
чальником санчастини у шпиталі,
куди й потрапив на лікування Іван �
її майбутня доля. Згодом капітан
медичної служби побралася зі
старшим лейтенантом і вони пода�
рували життя донечці Ларисі. Після
демобілізації Олександра Михай�
лівна, закінчивши Черкаський пе�
дагогічний інститут, працювала ди�
ректором дитячого будинку, потім
вчителькою у сільській школі. З
1972 року проживає у Боярці. Вчи�
телювала у дитячому військовому
санаторії. Про реабілітацію батька
сім'я дізналася в 1967 році. Донь�
ки, які лишилися живі, плакали і ці�
лували ту довідку � батькові повер�
нули добре ім'я. Але хто поверне
зламані долі? 

Ганна Відеречко

Олександра Михайлівна Беломєстних народилася 11 травня

1916 р. в с. Н�Дурулгуй Читинської області. Брала участь у боях на

Халхін�Голі, під Москвою, в Україні та Польщі.

Нагороджена орденом "Великої Вітчизняної війни" ІІ ступеня, медалями "За оборону

Москви", "За перемогу над Німеччиною", багатьма ювілейними медалями, в тому числі

чотирма медалями � за участь у бойових діях на Халхін�Голі. Олександра Михайлівна вже

відсвяткувала свій 95�річний ювілей.

    Спогади 70 РОКІВ ТОМУ. 

ХРОНІКА ВЕЛИКОЇ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ.

Лютий 1942 року.

1. Головнокомандуючим захід�
ним напрямком призначено ге�
нерала армії Г.К. Жукова. Він же
залишився командуючим За�
хідним фронтом.

2. Продовжуються відчайдушні
спроби радянських військ
звільнити м. Вязьма.

3. Німецькі війська захопили
м. Воскресєнськ, н. п. Мамуші.
В оточенні опинилося 4 дивізії
33�ї армії (10000 бійців) на чолі
з генерал�лейтенантом Єфре�
мовим.

4. Радянські війська просуну�
лися у Вітебському напрямку
до 250 км. Група німецьких ар�
мій "Центр" оточила війська 29�
ї армії Калінінського фронту.

5. Війська Північно�Західного
фронту в районі Дем'янська
оточили угруповання німецько�
фашистських військ (сім диві�
зій 16�ї армії, приблизно 60000
осіб).

6. Партизани Орловської об�
ласті звільнили м. Дятьково. 

Із донесення Г.К. Жукова в
Ставку: "… нестача снарядів
(установлена норма витрат бо�
єприпасів під час наступу 1�2
постріли на гармату за добу) не
дає можливості проводити ар�
тилерійський наступ. В резуль�
таті система вогню супротив�
ника не знищується, і наші час�
тини, атакуючи, несуть великі
втрати.”

7. Війська Волховського фрон�
ту заволоділи Червоною Гор�
кою.

8. Західний фронт. Звільнені
села Ізборово, Бекасово, Яков�
лєво, Азарово, Черново.

9. Калінінський фронт. 29�а ар�
мія в кількості 5200 червоноар�
мійців вийшла з оточення. В
полон потрапило 4888 осіб, за�
гинуло на полі бою 26647 бій�
ців.

Західний фронт. Закінчилася
В'яземська повітрянодесантна
операція. Десантники на окре�
мих напрямках просунулися на
20�22 км назустріч військам
фронту та оволоділи рядом на�
селених пунктів.
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Газета “Боярка�Інформ”

1
МІСЯЦЬ �

8 ГРН

3
МІСЯЦІ �

24 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

48 ГРН

Інгредієнти:
2�3 склянки цукру, 6 яєць, 2 столові ложки сметани,1
банка згущеного молока, борошно, 250 грамів
вершкового масла (маргарину), плитка темного
шоколаду,1 столова ложка горіхів, 0,5 чайної ложки
соди, гашеної оцтом.

Спосіб приготування:
Збити яйця зі склянкою цукру, додати сметану, соду і
борошно. Тісто має бути густим, як сметана.
Викласти його на форму і випікати. Готовий корж
розкришити, банку згущеного молока збити з
маслом і додати горіхи. Дно круглої посудини
застелити поліетиленовою плівкою. Викласти
отриману масу і поставити в холодильник на 20
хвилин. Потім чашку перевернути на пласку тарілку і
зняти поліетилен. Збити 3 білки з цукром в міцну піну і
обмазати торт. Залишити на 20 хв. Розтопити
шоколадку, вилити на плоску поверхню і залишити
до застигання. Потім вирізати восьмикутники і
прикрасити ними торт.

н омераРецепт 

Як розповів газеті "Боярка�
Інформ" батько співачки, у фі�
налі він мав співати у бек�вока�
лі зі своєю донькою. Але після
ранкової репетиції, напередод�
ні фінального виступу, під час
повернення додому, на дорозі
у Вишневому сталося дуже
серйозне ДТП. Інша автівка на
повній швидкості врізалася в
іхню ззаду. Внаслідок аварії
Микола Шандрик отримав сер�
йозні тілесні ушкодження і нині
перебуває в лікарні. Оля, на
щастя, не постраждала. Ось як
вона розповіла про цю подію на
своїй сторінці в Контакті: "Сла�
ва Богу, я жива… отже іще пот�
рібна… а машина вщент…".

Наступного дня Ольга не пої�
хала на генеральну репетицію і
хотіла відмовитися від участі у
відборі, оскільки пережила
сильний стрес. Але батько умо�
вив дівчину не відмовлятися від
участі у конкурсі. 

Таким чином, дівчина, як зав�
жди блискуче, виконала пісню
під символічною назвою
"Мрія".

Втім, справжні мрії, заради
яких людина наполегливо пра�
цює, мають звичку справджу�
ватися. А працелюбства нашій
молодій землячці не позичати.
Вже з десятирічного віку під
час занять у студії естрадно�
народного співу "Перлина" під
керівництвом Оксани Нури�

щенко, Ольга Шаніс здобула
славу справжнього трудоголі�
ка. 

Тож і нині не шкодує зусиль
та часу на підвищення своєї во�
кальної майстерності.

Перемогою Гайтани співачка
задоволена. Адже переконана,
що вона достойна представля�
ти Україну на такому високому
рівні. І вважає для себе почес�
ною участь у фіналі нацвідбору
конкурсу "Євробачення".

Користуючись нагодою, Оля
щиро дякує усім своїм при�
хильникам, котрі проголосува�
ли за неї під час прямого ефіру
18 лютого.

Нагадаємо, що Ольга Шаніс �
надзвичайно талановита спі�
вачка, яка почала свій творчий
шлях у 10 років із занять вока�
лом у Центрі творчості "Обе�
ріг", в студії естрадно�народ�
ного співу "Перлина". З тих пір
Шаніс зрозуміла, що музика
для неї � найголовніше. У 2008
році відбувся її перший соль�
ний концерт і був записаний
перший альбом. Зараз вона �
лауреат міжнародних і всеукра�
їнських конкурсів, відома фіна�
лістка телепроекту "Шанс�9",
півфіналістка міжнародного
конкурсу "Нова хвиля 2007,
2008" і одна з найкращих співа�
чок України.

Тетяна Зубкова
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Ірина

Збарська

День усіх зако�
ханих я відсвяткувала

у кафе "Gumri�
City", що в
Тарасівці. У
колі своїх
б л и з ь к и х
людей та
з н а й о м и х .

С в я т о
прой�

ш л о
“ н а

у р а ! " .
Завдячу�
ючи на�
шим бар�

менам, усі
змогли по�

л а с у в а т и
смачними кок�

тейлями. Весели�
лись та танцювали

весь вечір. На цій вечірці я
була фотографом та допома�

гала проводити конкурси.

Оля Драник

День Свя�
того Вален�
тина я зустрі�
ла на роботі.
Я працюю в
а е р о п о р т у

"Бориспіль".
Аеропорт вза�

галі дуже склад�
не, але сповнене

романтики місце. Тут
хтось зустрічається, а

хтось прощається. Часто
доводиться бачити сльози, як

радості, так і смутку. Але в День
усіх закоханих, звичайно, частіше
зустрічалися усміхнені пасажири
та пасажирки з букетами. Мені
було дуже гірко, що мого чоловіка
в цей день не було поруч. Але ми з
ним були весь день на зв'язку. І я
рада, що вкотре сказала йому, як
я його кохаю! 

Олександра Дзиґа

�	��� ������ �	������Кожен із нас, мабуть, має

свій рецепт приготування до свя�

та, а тим паче такого як День

Святого Валентина. В цьому

вкотре пересвідчилася, поспіл�

кувавшись з боярчанами на те�

му: "Як ви відсвяткували День

усіх закоханих"

P.S.Святковий

Стати на ве�
с і л ь н и й
р у ш н и �
чок 14
л ю т о г о
б а г а т о
хто з по�
тенційних
м о л о д я т
вважає доброю
прикметою. Зайвим
тому підтвердженням є
весільний бум, що відбува�
ється у День усіх закоханих.
До речі, наша Боярка не є
винятком. Цього року, поп�
ри те, що свято Валентина
припало у будній день, в
нашому місті одружилося
сім пар. Як повідомила спе�
ціаліст І категорії Боярсько�

го міськви�
конкому Ва�

лентина Медве�
дєва, торік кількість

бажаючих створити
сім'ю в День усіх зако�

ханих була майже вдвічі
меншою. Цей факт вказує
на те, що з кожним роком
свято Валентина користу�
ється все більшою популяр�
ністю і, зокрема, серед по�
тенційних молодят. 

Анастасія Береговенко
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Цьогорічні змагання зібрали 10 команд і стали
ще більш масовими � в них взяли участь на дві ко�
манди більше, ніж торік. Того дня змагалися між со�
бою такі команди: у групі А � "Ветеран�40", "Горени�
чі", "Стара Боярка", "Тарасівка", "Ветеран�45" та в
групі В � "Білогородка", "Борщагівка", "Забір'я",
"Княжичі", "Боярка". 

Цікаво, що для боярчан турнір видався особливо
вдалим. Із чотирьох команд, що представляли на�
ше місто, дві посіли І та ІІІ місця. Причому команда
"Ветерани�40" виборола "золото" у футболістів з
"Білогородки". А за почесну "бронзу" змагалися
між собою ще дві місцеві команди "Стара Боярка"
та "Боярка". Вони закінчили матч з нічийним рахун�
ком 1:1. Тож бронзовий призер визначився після
пенальті � 3:2 на користь "СБ".

Взагалі дух турніру був надзвичайно спортивним
та позитивним. Усі без винятку гравці викладалися
на повну, граючи із задоволенням. 

Тож і фінал був надзвичайно видовищним та нап�
руженим. Так, "Ветеран�40" відіграв із "Білогород�
кою" із "сухим" рахунком � 0:0. Переможець визна�
чився після серії пенальті, де наші земляки пере�
могли з рахунком 3:1.

За результатами змагань було визначено кра�
щих гравців. Так, кращим воротарем став Віталій
Загній, кращим захисником � Євген Майданов,
обидва � з "Білогородки". Кращим бомбардиром
турніру визнано Олександра Польовика з команди
"Ветеран�40", котрий забив 5 м'ячів. Кращим грав�
цем турніру було названо воротаря команди "Вете�
ран�40" Володимира Олійника.

Всі учасники турніру залишилися задоволені
грою. Відтак лунали слова щирої вдячності ініціато�
рам його проведення: Боярській міській раді на чо�
лі з міським головою Тарасом Добрівським, депу�
татам міської ради Івану Яструбецькому та Олек�
сандру Видрі. Організатори � Микола Пецка, Юрій
Маціпура, Володимир Процюк та брати Бабуріни
також залишилися задоволені рівнем майстернос�
ті учасників турніру.

Світлана Кудрик

Минулої неділі, 19 лютого, спор�
тивна зала Києво�Святошинської ра�
йонної класичної гімназії стала епіцен�
тром футбольного життя району. Тут
під патронатом Боярського міського
голови Тараса Добрівського відбувся
черговий, а для Боярки другий турнір з

фут�залу серед ветеранів. 

Наша
земляч�
ка Ольга

Шаніс не�
щодавно взяла участь у національ�

ному відборі конкурсу "Євроба�
чення�2012". Вона увійшла

до 20�ки фіналістів з
піснею, написаною
її батьком Миколою
Шандриком на сло�
ва Ірини Кононової

"Dream".
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У цьому номері ми познайомимо вас з останньою учасницею нашого

фотоконкурсу  Анастасією Сіряковою. Нагадуємо, що переможниця

конкурсу, який проходить за підтримки естет�центру "Лотос", буде

визначена до 8 Березня. Тож знайомтеся!  

У своєю листі до редакція Настя розповіла, що нині є ученицею

11�А класу Боярської ЗОШ № 3. Крім того, торік дівчина брала участь

у конкурсі  "Міс Боярка�2011" та здобула звання другої віце�міс! 

"Взяти участь у міському конкурсі краси мене вмовили друзі. І, як�

що чесно, я не шкодую, адже у мене залишилося дуже багато

яскравих вражень. Мабуть, найяскравішим моментом дійс�

тва був  вихід в купальниках… Але все�таки зараз більше

мрію не про кар'єру моделі, а про вступ до вишу. Дуже хоті�

лося б здобути таку професію, з якою я могла б поєднати

своє захоплення малюванням. А ще бажаю всім читачам

газети "Боярка�Інформ", аби їхні мрії справджувалися", �

зазначила у своєму листі Настя.  

Тож  чекаємо на результати конкурсу, які будуть опри�

люднені у наступному номері газети. 

Засновник Боярська міська рада. Реєстраційне свідоцтво КІ №971 від 23.10.2006 р. 
В.о. директора Катерина Осадча. 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 “Інтерекспресдрук”. Тираж 5000 прим. Замовлення 

ОВЕН

У цей період вам не варто бути дуже ак�
тивними. Ви будете більше спілкуватися
зі своїми друзями. Ймовірно, що у вас
можуть з'явитися нові захоплення, які
дозволять розширити  світогляд.   Це
найкращий період розібратися зі склад�
ними ситуаціями, а також подумати над
реалізацією нових проектів. 

ТІЛЕЦЬ

Велика ймовірність необачливих вчин�
ків, про які ви можете потім пожалкува�
ти. Це добрий час для визначення цілей
та задач. Вдалий період для колективної
діяльності. Тож оточіть себе однодумця�
ми. 

БЛИЗНЮКИ

Ви зможете досить успішно проявити
себе в кар'єрі. Успіх буде на вашому бо�
ці. Накопичені раніше знання та досвід
неодмінно знадобляться. Тож не зволі�
кайте та використовуйте слушну нагоду. 

РАК

Намагайтеся уникати суперечок. Пере�
конати кого�небудь в чому�небудь буде
досить нелегко. Крім того, ви й самі мо�
жете бути непослідовними, що також
ускладнить пошук істини. Це вдалий час
для навчання та мандрівок. 

ЛЕВ

Зірки рекомендують не поспішати прий�
мати рішення щодо фінансових питань.
Зараз варто бути більш уважним до вит�
рати грошей. Не варто здійснювати ве�
ликі покупки. В той же час це вдалий час
для вирішення будь�яких питань,
пов'язаних з боргами, податками та
будь�якими фінансовими зобов'язання�
ми. 

ДІВА

У цей час вам не треба проявляти ініціа�
тиву. Краще зосередьтеся на приємних
справах, які приносять вам щонайбіль�
ше задоволення. На початку березня
вам буде легше налагоджувати ділові
зв'язки, зросте ваша схильність до ком�
промісів. 

ТЕРЕЗИ

Це час переосмислення. Ви зможете
краще зрозуміти причини колишніх успі�
хів та невдач. Крім того, це буде сприят�
ливий період в особистих стосунках, ви
зможете зав'язати нові знайомства. Ус�
піх вас чекає і в робочих питаннях. 

СКОРПІОН

Вас чекають зустрічі зі старими друзя�
ми. Відтак з'явиться бажання повер�
нутися до колишніх ідей та захоплень.
Та краще свою активність спрямувати
на пошук причин попередніх поразок і
невдач. У цей період можливі роман�
тичні знайомства. 

СТРІЛЕЦЬ

Ймовірно, що ви зосередите свої зу�
силля на одному, але потім зрозуміє�
те, що вам потрібно зовсім інше. Саме
тому, перш ніж починати проект, варто
пересвідчитися в тому, що зусилля ви
спрямували у вірному напрямку. Біль�
ше часу приділяйте родині, а також
романтичним стосункам. 

КОЗЕРІГ

Це сприятливий  час для мандрівок, при�
йому гостей та спілкування. Водночас у
вас прокинеться прагнення до нових
знань і проведення власних досліджень.
У вас можуть з'явитися цікаві ідеї сто�
совно покращення вашого матеріально�
го становища. 

ВОДОЛІЙ

Будьте більш пильними. Ви можете ста�
ти більш незібраними, що може приз�
вести до певних неприємностей. Спро�
буйте бути послідовними. Це вдалий пе�
ріод для перегляду деяких життєвих цін�
ностей.  

РИБИ

Це час певних змін, які вимагатимуть від
вас повної концентрації всього вашого
досвіду. Будьте впевненими в собі та ба�
гато працюйте. І ви неодмінно досягнете
успіху. Не забувайте про рідних та коха�
них людей, адже вони завжди готові
простягнути вам руку допомоги. 

ГОРОСКОП
(20 лютого � 4 березня)

ПОРТРЕТ БОЯРЧАНКИФотоконкурс

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.

АВТОВИКУП
Куплю авто
будь(яких моделей.

Непошкоджені та після ДТП.
066�053�83�69; 360�92�04

ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ. 100 % ГОТОВНОСТІ.
Боярка, вул. Білогородська, 51.

Тел.: 050(51(350(49, 097(91(844(91 

Що? Де? Коли? �������		  		00�
		

22�23 лютого Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

23 лютого зустріне нас дещо похмурим небом, але вже до обіду

ситуація зміниться і сонечко порадує жителів Боярки. Показник

термометра не впаде нижче  позначки – 11. З 24 по 27 лютого

погода буде стабільною: хмарне небо, прогнозуються короткочасні

опади, температура буде коливатися від 9 до 11 градусів нижче

нуля. 28 лютого синоптики обіцяють відсутність опадів, мінімальна

температура становитиме – 10. А ось перший день весни буде

сонячним та найтеплішим за останні 2 місяці, термометр покаже

нам – 4 градуси вдень та – 9 вночі.  2 березня синоптики

прогнозують ще незначне потепління.
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23 лютого 
у районній класичній гімназії відбудеться урочистий
захід із нагоди Дня захисника Вітчизни. Початок свята
о 12 годині. 

25 лютого  

24 лютого у районній класичній гімназії відбудуться
районні святкування до 80�річчя Київщини. З 15 годи�
ни у фойє гімназії  працюватиме виставка робіт мит�
ців району, урочистості розпочнуться о 16 годині.

Комедійна
інтерпретація
трагедії Вілья�
ма Шекспіра.
Це історія про
протистояння

двох родин са�
дових гномів. Події розгорта�
ються навколо суперництва
між сусідами � містером Капу�

летті та місіс Монтеккі.

" Гномео і Джульєтта", 14:30 
Анімаційний фільм, 2011 рік

Молодий д'Артаньян залишив
рідний дім і відправився до Пари�
жа, сподіваючись отримати міс�
це в полку мушкетерів. Випадко�
во в один день він встиг образити
одразу трьох мушкетерів � Атоса,
Портоса і Араміса � і отримав від
усіх трьох виклики на дуель.

"Мушкетери",17:40
Бойовик, 2011 рік

Десеп�
т и к о н
Шокуейв,
п р а в и �
тель Кі�

бертрона, готується до візиту на
нашу планету із зовсім недобри�
ми намірами. Події стрічки за�
ключної частини трилогії розгор�
татимуться не тільки на Землі, але
й на Місяці, темний бік якого збе�

рігає не менш темні таємниці.

"Трансформери63",19:40
Бойовик, пригодницький, 2011 рік

В е д м i д ь
грiзлi на
прiзвисько
Буг вирiс се�
ред людей,

вiн абсолютно ручний i не має
найменшого уявлення про життя
звiрiв дикої природи. Дикий
олень Елiот переконує Буга не
сидiти в затишнiй барлозi, а тро�
хи помандрувати. Звiрята опи�
няються у лiсi, де три днi тому

вiдкрився сезон полювання.

" Сезон полювання", 16:00 
Анімаційний фільм, 2006 рік
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Адреса: м. Боярка, 
вул. Жуковського, 4

Замовлення квитків за
телефонами:

(097) 033�86�87 
та (063) 594�84�33

ф ша в і ерне і h p oyarka�
ci y. m  tt ://in orm to kie a  
Афіша в інтернеті http://boyarka�
city.com/ http://informator.kiev.ua  
Афіша в інтернеті http://boyarka�
city.com/ http://informator.kiev.ua  


