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НОВЕ МІСЦЕ НА

КАРТІ РОЗВАГ

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ

ЗАКЛАДИ ВЛІТКУ?
2 стор.

В "ІСКОРЦІ"

ОСЕЛИЛАСЯ МУЗИКА

3 стор. 11 стор.

у Національному
університеті дер�
жавної податкової
служби України він�
шували учасників
ліквідації наслідків катастрофи � жителів Ірпінського ре�
гіону та Києво�Святошинського району.

Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. Куль�
турно�мистецький центр "Сузір'я" повернув присутніх у
ті часи, коли відбулася аварія та ліквідовувалися її нас�
лідки. 

ПЕТРО МЕЛЬНИК: "ЦІНУ

КАТАСТРОФИ НАЗВАТИ СКЛАДНО, 

А ТОЧНІШЕ � НЕМОЖЛИВО."

20 КВІТНЯ
відбулося засідання
ХІХ позачергової сесії Бо�
ярської міської ради.
Участь в її роботі взяли де�
путати міської ради, а та�
кож міський голова Боярки Тарас Добрівський. Учасники
засідання прийняли зміни до міського бюджету. Так, місто
отримало державну субвенцію в розмірі 570 тис. грн на
придбання сміттєвоза.

Крім того, депутати прийняли рішення про встановлен�
ня пам'ятного знаку воїнам�інтернаціоналістам в парку
Перемоги. 

МІСТО ОТРИМАЛО

КОШТИ НА ПРИДБАННЯ

СПЕЦТЕХНІКИ 

25 КВІТНЯ

Вечір 15�го квітня не віщував нічого трагічного...

Добігав кінця перший пасхальний день, відчуття

тихої радості й світлої благодаті незримо розлива�

лося вулицями... Аж раптом телефонний дзвінок

тривожним зойком розітнув тишу прийомного від�

ділення Боярської центральної районної лікарні:

"Веземо тяжкого хворого з пораненням в область

серця. Готуйте операційну." З цієї миті відлік часу

пішов на хвилини…

Доставлений каретою швидкої допомоги 18�річний
Олександр (ім'я змінено) поступив до приймального
відділення о 19.00. Досвідченому хірургові Володимиру
Павловичу Вітюку для прийняття рішення достатньо од�
ного погляду… 19.15 � хворий в операційній. 19.25 � по�
чаток операції…

Наближається 1 Травня � Між�

народний день солідарності тру�

дящих. Саме це свято, яке у ба�

гатьох асоціюється з веселими

"маївками" та сільськогоспо�

дарськими роботами на

присадибних ділянках, на�

дихнуло журналістів "Бо�

ярка�інформ" на пошуки

відповіді на запитання: хто

такі сучасні трудящі та як

змінилося за останні роки

наше уявлення про людину

праці? 

Ще двадцять років тому
найпрестижнішими вважали�

ся професії бухгалтера, лікаря,
вчителя. Потому на лідируючі пози�
ції вийшли юристи та менеджери.
Попит на вищу освіту значно виріс.

За інформацією Держкомстату,

кількість студентів вишів у роки не�
залежності зросла більш, ніж у
два рази. А кількість вищих нав�
чальних закладів (ІІІ�ІV рівнів
акредитації) також збільшила�
ся зі 149 до 345. Щоправда, да�
леко не завжди диплом про за�
кінчення престижного вишу
свідчить про отримання прес�
тижної професії. І така тенденція є
цілком закономірною, адже вітчиз�
няний ринок праці потребує обме�
женої кількості юристів, бухгалтерів
та дипломатів. 

БОЯРСЬКІ ЛІКАРІ ПОВЕРНУЛИ З ТОГО СВІТУ ЮНАКА
З ПОРАНЕННЯМ В ОБЛАСТЬ СЕРЦЯ

у сусідньому селі

Забір'я відбудеться

відкриття пляжного

сезону у "Корчагін�

парку". 

Організатори обіцяють цікаве пляжне паті, веду�

чим якого буде Сашко Остапенко, про музичний

супровід та створення доброго настрою дбатиме

DJ Slay. На "першовідкривачів" пляжного сезону

чекає чимало приємних сюрпризів та несподіва�

нок.  

"КОРЧАГІН�ПАРК" ЧЕКАЄ

НА "ПЕРШОВІДКРИВАЧІВ"

5 ТРАВНЯ,

 10 стор.

 3 стор.

 3 стор.

Боярська делегація взяла участь

у святкуваннях 75�річчя утворення

Києво�Святошинського району, які

24 квітня відбулися в актовій залі

Київської облдержадміністрації.

Разом із працівниками культури,

ветеранами та іншими жителями

міста участь у заході взяли міський

голова Боярки Тарас Добрівський

та заступник міського голови Вале�

рій Дубовецький. Свято вирізняло�

ся розмаїттям позитивних момен�

тів � багатством теплих віншувань,

щиросердних привітань та яскра�

вістю концертних номерів. 

Знакова подія

Звичайне диво

Вшанування

3 стор.

Місто Боярка

БОЯРЧАНИ ВІДСВЯТКУВАЛИ ЮВІЛЕЙ РАЙОНУ 

ХТО ВТАМУЄ КАДРОВИЙ ГОЛОД ?Тема номера

26 квітня в Боярці, на пагорбі біля Свято�Михайлівської церкви
відбувся мітинг�реквієм "Чорнобильський біль". Цього дня, щоб
вшанувати ліквідаторів, котрі власним життям заплатили за перемогу
над "мирним" атомом, прибули представники громадськості Боярки
та Києво�Святошинського району. Зокрема міський голова Боярки
Тарас Добрівський, заступник голови райдержадміністрації Анатолій
Іскоростенський, президент Фонду інвалідів учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС Києво�Святошинського району Іван Дерда та керівник
Боярського міського осередку Фонду Юрій Івченко.

Панахиду за загиблими та померлими ліквідаторами відслужив
клірик Свято�Михайлівського храму, ієромонах Флавіан. "Душі їх у
блаженстві перебуватимуть і пам'ять про них із роду в рід…", �
пролунали слова поминальної літії.

“І ПАМ'ЯТЬ ПРО НИХ ІЗ РОДУ В РІД…"

 2 стор.
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Власне про пам'ять цього дня говорилося чима�
ло. Адже чорнобильська весна 1986 року стала ос�
танньою для багатьох українців. Перед присутніми
виступили міський голова Тарас Добрівський і зас�
тупник голови райдержадміністрації Анатолій Іско�
ростенський, керівники організацій, що опікуються
чорнобильцями. На знак шани до загиблих чорно�
бильців до пам’ятного знаку було покладено живі
квіти.

На пагорбі, вкритому молоденькою травичкою,
де так легко дихається, біля пам'ятного знаку на
честь загиблих ліквідаторів лунали віршовані ряд�
ки, хвилюючі промови та пісні. Зокрема у виконанні
дуету в складі Любові Рачинської та Людмили Бад�
рук.

Лагідний вітер ворушив шовк прапора та волос�
ся присутніх, які на цілу хвилину завмерли у мов�
чанні…

Після завершення мітингу�реквієму захід про�
довжився в актовій залі районної класичної гімна�
зії. Заступник міського голови Валерій Дубовець�
кий вручив ліквідаторам грамоти. А Антоніо Тоззі,
президенту благодійного фонду, що з 1995 року
займається оздоровленням в Італії українських ді�
тей, було вручено подяку.

На завершення відбулися концерт та частування
ліквідаторів та учасників заходу. До речі, за слова�
ми Івана Дерди, Фонд інвалідів учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС району об'єднує близько 800 осіб. Із
них близько 200 � жителі Боярки.

Фото Євгена Пікуля

17 квітня за участю міського голови Боярки Тараса
Добрівського відбулося засідання виконкому
міськради. Були розглянуті питання, які, зокрема,
стосуються роботи КП "Боярське головне виробниче
управління житлово�комунального господарства".
Члени виконкому заслухали акт перевірки цього ко�
мунального підприємства та результати роботи КРУ.
Його оприлюднив заступник міського голови Микола
Давиденко. Крім того, було розглянуто питання про

вартість ритуальних послуг, які надаватиме КП
"БГУЖКГ". Слід зазначити, що вона значно зменши�
лася, у порівнянні з 2011 роком, особливо для пільго�
вих категорій населення. Нагадаємо, що відповідно
до рішення Боярської міськради міське кладовище
було повернуто до комунальної власності громади.
(Повний текст відповідного рішення див. на стор. 9)

Учасники виконкому також розглянули ряд інших
питань, зокрема архітектурних та житлових. 

В нараді взяли участь Бояр�
ський міський голова Тарас Доб�
рівський, секретар ради, голова
Боярської міської організації
Партії регіонів Дмитро Паливода,
заступник голови районної ради і
перший заступник голови район�
ної організації ПР Віктор Костина,
заступники голови райдержадмі�
ністрації Микола Ляшенко та Ана�
толій Іскоростенський, керівник
відділу освіти РДА Микола Іваш�
ко, керівники закладів, установ та
організацій Боярки, депутати
міської та районної рад. Вів зус�
тріч голова районної організації
Партії регіонів, перший заступник
голови райдержадміністрації Ми�
кола Шкаврон.

Присутні порушували гострі й
важливі для життєдіяльності міс�
та питання. Зокрема директор
Боярської ЗОШ № 1 Катерина
Мелашенко цікавилася, чи пе�
редбачено в цьому році розпоча�
ти добудову навчального закла�
ду. Оскільки є намір відкрити на
базі школи НВО "ЗОШ І�ІІІ ст. � ди�
тячий садок". Микола Шкаврон
прокоментував цей запит. "У цьо�
му році ми розпочинаємо добу�
дову дитячого садка в Крюківщи�

ні оскільки сільська рада подала
нам проект реконструкції. Відсут�
ність готових до впровадження
проектів � це основна причина
затримки розбудови інфраструк�
тури району і Боярки зокрема.
Зрештою було з'ясовано, що ви�
готовити проект можна за умови
співфінансування міською радою
та райвідділом освіти." 

Депутата міської ради і дирек�
тора Боярської міської спортив�
ної школи Сергія Паська цікавили
перспективи подальшого вико�
ристання стадіону "Зеніт". Поса�
довці повідомили, що є бажання
залишити цей стадіон у власності
району. Депутат Богдан Лемза
порушував питання асфальтуван�
ня доріг у своєму окрузі. Було оз�
вучено питання вилову бродячих
собак. Микола Ляшенко відповів,
що в районі вже створено спеці�
альну службу, яка займатиметься
вирішенням цього питання.

Заступник голови райради Вік�
тор Костина на завершення нара�
ди зауважив, що задоволений
тим, як ініціативи міста втілюють�
ся в життя. Міський голова Тарас
Добрівський підкреслив, що за
останні півтора року місто, як ні�
коли, відчуває підтримку району і
держави. А Микола Шкаврон на�
голосив, що 28 квітня в рамках
Дня довкілля за участю Партії ре�
гіонів відбудеться прибирання
території району за межами на�
селених пунктів і закликав усіх
присутніх долучитися до участі в
суботнику.

В рамках реалізації проекту
відбулося знайомство з досві�
дом роботи в Боярській ЗОШ
№1. Так, учні 3�в класу (керів�
ник Галина Макарова) предста�
вили присутнім виставу під наз�
вою "За екологію довкілля та
душі". Цю виставу вже побачи�
ли учні Боярської першої і вона
справила на усіх глядачів гли�
боке враження. Цікаво, що тре�
тьокласники під керівництвом
Галини Василівни організували
чимало акцій серед яких �
"Стоп! Сміття". Школярики вчи�

ли вірші, готували сценки, роз�
давали дітям розмальовки,
проводили прибирання та кон�
курси малюнків тощо.

Адже на переконання учасни�
ків семінару, саме діти можуть
змінити ставлення дорослих до
екології.

Представник Боярської ЗОШ
№ 5 Олександра Койпиш роз�
повіла присутнім про можли�
вості ековиховання учнів почат�
кової школи засобами сценіч�
ного мистецтва, зокрема ляль�
кового театру.

Голова ГДО "Юнісфера" Ніна
Семенова закликали представ�
ників навчальних закладів міста
долучатися до екоруху, що про�
водить організація, оскільки
міська рада надає підтримку і
дуже зацікавлена в реалізації
проектів ГДО.

Світлана Кудрик 
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Вшанування

Стисло

Партійне життя

На засіданні виконкому Боярської міської ради, яке
відбулося 17 квітня, було затверджено графік роботи
дитячих садочків у літній період. До 15 липня біль�
шість ДНЗ міста працюватимуть у звичному режимі.
А от із середини літа майже всі дошкільні навчальні
заклади Боярки "підуть на канікули". Проте це не оз�
начає, що батькам потрібно буде самотужки вирішу�

вати проблему влаштування дітей влітку. У другій по�
ловині липня черговим дитячим садочком визначено
ЦРД (Центр розвитку дитини) "Джерельце". Крім то�
го, планується, що вже у серпні, після нетривалої пе�
рерви, відкриє двері для своїх маленьких вихованців
дошкільний навчальний заклад "Спадкоємець". 

(Текст рішення виконкому див. на 9 стор.)
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У Києво�Святошинському районі Київської об�
ласті 23 квітня відбулися партійній збори місце�
вих осередків партії "УДАР Віталія Кличка". Пар�
тійці зібралися для обговорення політичної ситуа�
ції, що склалася в Україні та регіоні, а також для
вирішення деяких кадрових та організаційних пи�
тань. 

Зокрема на зборах Києво�Святошинської районної
організації партії "УДАР" присутні партійці одностай�

ним голосуванням обрали на посаду голови районної
організації Костянтина Бєдового, депутата Києво�
Святошинської райради, а також обрали новий склад
Політичної Ради районної організації. 

Також цього дня відбулися збори Боярської міської
організації партії "УДАР". На них партійці переобрали
на новий термін голову міського партійного осередку
Володимира Сафонова, депутата Боярської міської
ради.
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18 квітня громадське
дитяче об'єднання "Юнісфе�
ра" провело семінар�тренінг
для представників загально�
освітніх шкіл Боярки. Під час
заходу було розглянуто мето�
дологію виконання соціально�
го замовлення � проекту "Діти

за чисте місто�2". 

Про розвиток і перспек�
тиви спільної діяльності на бла�
го Боярки йшлося під час нара�
ди за участю керівництва Киє�
во�Святошинської районної
організації Партії регіонів з го�
ловами Боярських первинних
організацій Партії регіонів.

На постійну роботу 
в аптеку потрібні:

� фармацевт; 
� провізор.
Зручне місце розташуван�

ня, вигідні умови праці.

Тел. 097�97�03�934
(Тетяна Василівна)

До уваги споживачів!

Адміністрація КП "Боярка�
Водоканал" повідомляє, що
за погодженням із Києво�
Святошинською РайСЕС та
міською радою будуть про�
водитися заходи з очистки,
хлорування та промивки ре�
зервуарів чистої питної води
на ВНС�5. 

Можливі перебої у водо�
постачанні. 

Просимо вибачення за
тимчасові незручності. 

Адміністрація 
КП "Боярка�Водоканал"

З 1 травня 2012
року рішенням ви�
конавчого коміте�
ту Боярської місь�
кої ради від
21.02.2012 року
№16/1 за погод�
женням з відділом
по обслуговуван�
ню Києво�Свято�
шинського району
УДАІ ГУ МВС України в Київській області на кільцевій розв'яз�
ці вулиць Білогородська, Магістральна та 50 років Жовтня
запроваджується новий порядок проїзду, а саме:

"рух по колу" стає "головною дорогою".

Шановні водії та пішоходи!

Будьте уважними під час перетину вулиць кільцевої
розв'язки! 

Звертайте увагу на нові дорожні знаки та дотримуйтесь
Правил дорожнього руху! 

Будьте взаємно ввічливими!
Виконавчий комітет 

Боярської міської ради

Оголошення

До уваги водіїв та пішоходів!
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Добра новина

Тому значний
відсоток ви�
пускників вишів
працює не за
фахом. Крім то�
го, в країні
спостерігаєть�
ся значний де�
фіцит робочих
рук.

За інформа�
цією, наданою
К и є в о � С в я т о �
шинським ра�
йонним цен�
тром зайнятості, роботодавці
особливо часто повідомляють
про вакансії: слюсарів, столя�
рів, електромеханіків, зварю�
вальників, кухарів. Потребує
виробництво й кваліфікованих
інженерів, теплотехніків, прог�
рамістів та економістів. Також
користуються попитом на рин�
ку праці продавці та адмініс�
тратори. Чимало вакантних
місць, зокрема, лікарських,
мають й медичні заклади райо�
ну. 

Та чи є ті, хто готові зайняти
ці вакансії, а отже, задоволь�
нити кадровий голод?  

Цього року останній дзвоник
для наших випускників пролу�
нає набагато раніше, ніж заз�
вичай. А отже, їм значно рані�
ше доведеться постати перед
вибором свого подальшого
життєвого шляху. Адже профе�

сія багато в чому накладає від�
биток на людину, більше того,
вона навіть формує її характер.
Чим керуються випускники бо�
ярських шкіл при виборі май�
бутньої професії? Як свідчать
результати опитування стар�
шокласників, при вступі до
навчального закладу вони
менш за все враховують потре�
би сучасного ринку праці. Та це
й не дивно, адже сьогодні те�
лебачення культивує танцю�
вально�співочі шоу, а відтак
складається враження, що
найбільш потрібними нашій
країні є співаки, танцюристи та
шоумени. Зрештою, саме за
ілюзії в усі часи платили най�
більше, а після хліба завжди
хотілося видовищ.  

Світлана Кудрик, 

Святослава Бережна

Відкрив урочистості народний
хор "Надія" з піснею "Моя ти земле
калинова".

Ось на сцену виходять почесні
гості: голова Київської облдержад�
міністрації Анатолій Присяжнюк, го�
лова Київської облради Олександр
Качний, народний депутат України
Петро Мельник, голова Києво�Свя�
тошинської райдержадміністрації
Олександр Заєць та голова Києво�
Святошинської райради Володи�
мир Луцюк, які привітали численних
учасників урочистостей � представ�
ників територіальних громад райо�
ну, трудових колективів. 

Лунало багато добрих слів на ад�
ресу усіх, хто свого часу творив і ни�
ні творить славну історію рідного
краю. 

� Києво�Святошинський район �
не лише промисловий центр облас�
ті, але й рідна земля багатьох ви�
датних людей Київщини та України.
Дозвольте побажати кожному з вас
простих людських радощів, невтом�
ної енергії та успішних починань на
благо рідного району та Батьківщи�
ни, � привітав києво�святошинців
Анатолій Присяжнюк.

До добрих побажань долучилися
й інші почесні гості, які нагородили

в и д а т н и х
мешканців
Києво�Свя�
тошинсько�
го району
п о д я к а м и
К и ї в с ь к о ї
облдержад�
міністрації,
о б л а с н о ї
ради, рай�
держадмі�
ністрації та
райради. 

П р и є м �
ним момен�
том стало
в р у ч е н н я
дипломів та
відзнак киє�

во�святошинцям, удостоєним
звання "Почесний громадя�
нин району". Варто відзначи�
ти, що із п'яти нагороджених
троє � жителі Боярки. Це нині
член виконкому Боярської
міської ради Валентина Кор�
жова, ветеран Великої Вітчиз�
няної війни Григорій Обертас,
начальник фінансового уп�
равління РДА Наталія Красно�
щокова.  

Подарунком для усіх при�
сутніх стала концертна прог�
рама за участі зірок естради
України, народних аматор�
ських колективів, зразкових
хореографічних колективів та
кращих представників худож�
ньої самодіяльності району.

До пісенних привітань долу�
чився і народний депутат
України Петро Мельник, який разом
із студентами Національного уні�
верситету ДПС виконав низку
улюблених пісень. Йому підспівува�
ла вся зала.

Порадували земляків молоді та�
ланти району: Ліза Бугар, Даніїл
Дрок, Аліна Левківська. Шаленими
оплесками вітали глядачі фіналістку
проекту "Голос країни" та націо�

нального відбору "Євробачення
2012" Ольгу Шаніс, хореографічні
композиції у виконанні зразкового
хореографічного ансамблю "Лю�
бисток" та вихованців Боярської
міської школи мистецтв під керів�
ництвом Антоніни Калмикової.

Приємним подарунком став пі�
сенний блок від народної артистки
України Наталії Бучинської. Навіть
сивочолі воїни Великої Вітчизняної
війни не всиділи на місці, коли спі�
вачка виконували пісню про ветера�
нів � почали кружляти у танці, на
мить забувши про вік та старі рани.

Завершився концерт виступом
Михайла Поплавського. Заключну
пісню він виконав разом із Наталією
Бучинською. І дуже символічно на
сцені замайорів величезний Дер�

жавний прапор України, один із
найбільших районів якої відсвятку�
вав того дня свій 75�й день народ�
ження. 

До речі, на цьому урочистості з
нагоди ювілею району не завершу�
ються. Так, 12 травня районні свят�
кування мають відбутися у Вишне�
вому. 

Світлана Кудрик 

� Річ у тому, що впро�
довж останніх п'яти років
ми не мали змоги нор�
мально проводити музич�
ні заняття та святкові ран�
ки. Причина проста � від�
сутність музичного інс�
трумента, � розповідає
Наталія Григорівна. � Куди
я тільки не зверталася,
щоб нам допомогли прид�
бати піаніно. Адже це річ
недешева. Зреагував на
наше прохання про допо�

могу Ярослав Миколайо�
вич Москаленко. І за це
ми йому дуже вдячні.

Дорогих гостей із таким
довгоочікуваним пода�
рунком діти зустріли з ра�
дістю. І на знак вдячності
подарували їм невелич�
кий концерт. Адже співати
і танцювати малеча дуже
любить. До речі, дитсадок
відвідує 326 вихованців. З
ними займаються музичні
керівники Людмила Гера�
симюк та Катерина Ярмо�
люк. І саме вони чи не
найбільше радіють � те�
пер не доведеться грати
на старих піаніно, які вже
не тримають стрій.

Відтепер у музичній залі
ДНЗ "Іскорка" оселилася
музика. Діти нетерпляче
очікують на музичні за�
няття, оскільки тепер їх
супроводжує чистий звук
якісного інструменту.

Світлана Кудрик,
фото автора
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Днями до дитячого
садка "Іскорка" з подарун�
ком � новенькою розкіш�
ною піанолою � завітали
представники депутата
Київської обласної ради від
Партії регіонів Ярослава
Москаленка. Причиною ві�
зиту стали неодноразові
звернення до різних інс�
танцій з проханням про до�
помогу від завідуючої ДНЗ
Наталії Ковальчук.
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Тема номера

Випускники ЗОШ
прагнуть продовжу�

вати освіту у вишах � такий результат
опитування, яке провели журналісти "Бо�
ярка�інформ" серед старшокласників
міста. Дуже низький відсоток серед опи�
таних відповіли, що будуть здобувати ро�
бітничу спеціальність. Переважна біль�
шість випускників шкіл намагатиметься
здобути вищу економічну чи юридичну
освіту.

Серед дев'ятикласників більшість має на�
мір продовжити навчання в школі. Щоправда
є діти (близько 10 відсотків), які збираються
вступити до коледжу або профтехучилища.
Якщо так триватиме й надалі, то не буде ко�
му вирощувати хліб, будувати житло, не ка�
жучи вже про ремонт електропроводки чи
сантехніки…

Пропонуємо увазі читачів ознайомитися з
думками наших майбутніх випускників.

Володя Мельник, 9 кл.: "Хочу залишити
школу. Маю намір вступити до кулінарного
училища. Мені подобається готувати. Крім
того, хочу мати нормальну професію. А всту�
пити до інституту я завжди встигну".

Зорина Матюшенко, 9 кл.: "Після
дев'ятого класу я вступатиму до коледжу при
Національному університеті державної по�
даткової служби. Я хочу мати в майбутньому
цікаву та престижну професію".

Андрій Дзвонківський, 11 кл.: "Я мрію
здобути професію архітектора, тому після
школи пробуватиму свої сили при вступі до
Київського національного університету бу�
дівництва і архітектури. Думаю, що ця про�
фесія допоможе мені максимально розкрити
свій потенціал".

Яна Петровська, 11 кл.: "Мені дуже по�
добається робота лікаря. Неодмінно вступа�
тиму до медичного університету".

Дар'я Кудрявцева, 11 кл.: "Моя давня
мрія � стати режисером. Тому я вступатиму
до Київського національного університету
культури і мистецтв".

Опитування

Від імені усіх тих, хто нині живе під мирним небом,
лунала подяка ліквідаторам за мужність, сміливість,
готовність жертвувати собою, а основне � професіо�
налізм.

"Низько схиляю перед вами голову, шановні чорно�
бильці. Ваша робота у квітні 1986�го � не оцінений до
кінця подвиг, � зазначив ректор Податкового універ�
ситету, народний депутат України Петро Мельник. �
Як народний депутат завжди роблю усе можливе, аби
покращити життя і тих, хто ліквідовував наслідки ава�
рії після вибухів на Чорнобильській атомній елек�
тростанції. Важко навіть уявити, яких зусиль коштува�
ло це все кожному із вас. Держава у боргу перед ва�
ми. Питання соціального захисту чорнобильців вирі�
шуються не так швидко й якісно, як би того хотілося.
Але усі наболілі питання будуть вирішені".

Подяками народного депутата Петра Мельника за
активну громадянську позицію у ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС було нагороджено справжніх героїв
сьогодення. "Ніби учора все це відбувалося. Невідо�
мість. Пожежа. Гасіння її усіма можливими засобами і
методами. Евакуація людей. Постійна метушня. При�
ховування інформації про причини катастрофи. Пси�
хологічне напруження, � зазначали ліквідатори. �
Складно передати словами усе те, що ми тоді пере�
жили. І звичайно ж, нині ми робимо усе можливе, щоб
подібне не повторилося у майбутньому".
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Знакова подія



Тому й не див�
но, що саме
найменшим бо�
ярчанам це свя�
то відкрилося у
всій своїй красі
та душевності.

Наприклад, лі�
цеїстів�богунівців
привітав народний
депутат України від Партії регі�
онів Олександр Кузьмук. Такі
щорічні вітання колишнім мініс�
тром оборони наймолодших
представників Збройних Сил
України вже давно стали доб�
рою традицією. Ще з тих часів,
як за сприяння Олександра
Івановича на території ліцеїст�
ського містечка було збудова�
но Свято�Миколаївський храм
(настоятель � отець Валерій
Дьомін).

Звертаючись до вихованців
ліцею та всіх прихожан Свято�
Миколаївського храму, Олек�
сандр Іванович сказав:

� Добра і щастя бажаю всім
вам. З любов'ю в серці до Гос�
пода нашого і до нашої держа�
ви ви будете завжди перемага�
ти життєві негаразди й трудно�
щі, а в серцях ваших буде мир
та злагода. 

Коли на Паску працювати
можна й треба

А в Храмі Вознесіння Чесних
Древ Хреста Господнього свої
традиції. Тож не дивно, що о
13�тій годині пасхальної неділі
дружно вдарили церковні

дзвони, скликаючи на
подвір'я храму своїх най�
молодших прихожан. При�
чому спробувати себе у ро�
лі дзвонарів могли всі. Бо "ди�
тяча" паска тут розпочалася з
майстер�класу дзвонарського
мистецтва, який провів настоя�
тель храму протоієрей Андрій
Бондарук.

Біля каплички красується
пасхальне дерево, прикраше�
не писанками. А на подвір'ї
храму… кипить робота! "Як,
працювати у перший день Пас�
ки?" � так і чую ваше, наші ша�
новні читачі, здивовано�обур�
ливе запитання. Щоб ви не
хвилювалися, вас заспокоює
Світлана Березіна � художній
керівних театральної студії, яка
працює при храмі:

� Кожну людину Бог наділив
талантом, � говорить пані Світ�
лана. � І ми щороку влаштовує�
мо для дітей різні конкурси,
змагання. А цього року у нас…
Пасхальний ярмарок! Все це
для того, щоб наші дітки розви�
вали свої таланти під дахом
церкви.

� Пасхальний Ярмарок…
Щось новеньке…

� Так, цього року ми вперше
прикрасили пасхальне дере�
во � прообраз дерева з раю.
Для цього дітки власноруч ви�
готовили писанки. А зараз дів�
чата плетуть пасхальні віночки,
якими заведено прикрашати
двері будинків, щоб люди зна�
ли, що сьогодні � Паска.

Раптом набігла звідкілясь
пустотлива хмара, щедро си�
понула прохолодним дощем.
Сміх, вереск, метушня! Діти
дружно ховаються під навіс, де
на них вже чекає святковий со�
лодкий стіл… 

Талантом славимо і Господа,
й життя

А на другий день Паски всі
прихожани храму й інші гості
зібралися у гостинній залі
українського центру підготов�
ки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації кадрів лісо�
вого господарства "Укр�
центркадриліс" на знову ж таки
традиційний пасхальний спек�
такль. 

Цього року театральна
студія порадувала аж трьо�
ма постановками. Перша �
всім добре відомий "Тере�
мок", але у новому, христи�
янському прочитанні. Друга
� постановка "Коли прийде
Паска" � за мотивами твору
Олександра Волкова "Вол�
шебник изумрудного горо�
да". А третя � за мотивами
добре всім відомої п'єси
Григорія Квітки�Основ'янен�
ка "Сватання на Гончарівці". 
Якщо вас не було на цьому

спектаклі � дуже шкода… Тому
що гра акторів � як дорослих,
так і найменших � була просто
неперевершена!

По закінченні спектаклю з
днем Святої Паски та Воскре�
сінням Господнім всіх присутніх
привітав благочинний Києво�
Святошинського району про�
тоієрей Василій Русінка. А всі
юні артисти, які брали участь у
спектаклі, отримали в нагоро�
ду за свій талант солодкі пода�
рунки, люб'язно надані депута�
том Київської обласної ради
Юрієм Цікаленком.

…То коли ж приходить Паска
й що це за свято? Паска � це
коли воскресає Господь, вос�
кресає природа і воскресає
твоє серце. І коли воно б'ється
у ритмі простої дитячої, але та�
кої мудрої пісні: "…Ты прочь го�
ни соблазны, усвой закон нег�
ласный: всегда иди, мой друг,
дорогою добра". 

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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Традиційно в рамках виставки
пройшли семінари та майстер�кла�
си, в яких міг взяти участь кожен
відвідувач. А ще виставка�продаж
допомогла придбати великодні су�
веніри та подарунки для рідних і
близьких.

Безпосередню участь у виставці
взяли боярські митці: народний
майстер України, гончар, Віктор
Чорний та народна майстриня (пле�
тіння гачком та спицями) Лілія Пар�
хоменко.

Своїми враженнями поділився з
нами Віктор Чорний. 

� На виставку були запрошені
майстри з багатьох регіонів нашої
країни. Народ наш надзвичайно та�
лановитий, тому приємно бувати на
виставках саме всеукраїнських. Це
завжди обмін досвідом, це емоцій�
не поповнення для подальшої твор�
чої роботи. Адже митці завжди пот�
ребують такого спілкування. При�
ємно було поділитися і своїм досві�
дом. Коли проводив майстер�клас,
багато дітлахів цікавилися, як мож�
на своїми руками виготовляти такі
гарні та корисні речі. Думаю, що по�
сіяв у їхні серця зерно захоплення
гончарством. А воно рано чи пізно
обов'язково проросте.

& Вікторе Петровичу, Ви прово&
дили майстер&клас з виготов&
лення керамічних сувенірів, ліп&
лення з глини. Які ще майстер&
класи запам'яталися?

� Вразила різноманітність талан�
тів нашого народу. Було там нав�
чання живопису, ліпленню, калігра�
фії, вишивці стрічками, виготовлен�
ню великодньої листівки та вити�
нанки, мініатюр з каміння, україн�
ських віночків та прикрас. Пройшли
майстер�класи з розпису де�
рев'яних іграшок, розпису по ткани�
ні, валяння, в'язання, бісероплетін�
ня, виготовлення прикрас зі шкіри,
плетіння гачком, писанкарства, де�
корування великодньої корзини,
вишивки українського одягу, мило�
варіння, виготовлення великодніх
іграшок із соломи та багато інших. 

Віктор Чорний � гончар у першо�
му поколінні, до цього захоплення
йшов довгі роки. Життєві обставини
підштовхнули до переосмислення
зробленого, зміни пріоритетів. На
Боярському фестивалі Віктор Пет�
рович познайомився з гончарем Ві�
талієм Китіком, який прищепив йо�
му інтерес до ремесла. Чоловік
знайшов контакт із глиною, відчув і
підкорив її. "Перед тим, як з глини
щось виготовляти, � розповідає
майстер, � її слід ретельно підготу�
вати � "оживити" і "знайти контакт",
тоді глина сама підкаже, що ліпше з
неї зробити. Так, я полюбив глину,
проте, мені приємний і сам творчий
процес. Серце радіє і співає, коли
беру її до рук". Віктор Чорний �
учасник багатьох виставок різних
рівнів, неодноразово нагородже�
ний почесними грамотами. 

Лілія Пархоменко захоплюється
рукоділлям з дитинства. Таланови�
та майстриня крім плетіння спиця�
ми та гачком уміє гарно шити і ма�
лювати. Створюючи картини, сер�
ветки, одяг і багато інших речей,
вона вкладає в них свій стиль, сві�
тогляд, своє душевне тепло, яке
відчувають її замовники. Тому
майстриня ніколи не залишається
без роботи. Лілія В'ячеславівна
брала участь у багатьох виставках
різних рівнів. А з колекцією голов�
них уборів майстриня навіть завою�
вала гран�прі у Франції! 

Від імені Міністерства культури,
генеральний директор виставкової
компанії "Медвін" Едвін Задорож�
ний нагородив боярських митців
Віктора Чорного та Лілію Пархомен�
ко почесними дипломами учасників
виставки. Щиро вітаємо наших
земляків! Зичимо творчих злетів та
успіхів.

Валентина СІРОДАН

�	����-��	 ���
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� Великдень � одне із самих доро�
гоцінних слів для християнина, �
звернувся до присутніх отець Фла�
віан. � З ним для нас пов'язані чис�
ленні священні спогади, ним же ми
виражаємо й радість про наш поря�
тунок. Великдень Нового Заповіту �
це Хрест і Воскресіння Христове,
які ми нерозривно шануємо й прос�
лавляємо як підставу нашого поря�
тунку. Великдень нетлінний � світу

порятунок! Наш Великдень � Спаситель
Христос Бог, який приніс Себе в жертву за на�
ше спасіння. Тому й Церква Христова постій�
но оспівує у великодні святі дні: "Воскресіння
день � просвітімось, люди! Пасха Господня,
Пасха! Бо від смерті до життя і від землі до не�
ба Христос Бог нас перевів, пісню перемоги
співаючих. Христос воскрес із мертвих".
Церква живе у сяйві цього великого дня. Тому
життя християнина � це не просто більш мо�
ральне життя; це життя, побудоване на фун�
даменті Воскресіння. Церква призиває всіх
людей прийти до Воскреслого, щоб знайти
нове життя, сповнене змісту й надії", � зазна�
чив у своїй лекції отець Флавіан. 

Великодня зустріч об'єднала віруючих
усього міста, школярів та інтелігенції. Всі єди�
ним серцем й у загальній радості знову прос�
лавили Воскреслого з мертвих Христа Жит�
тєдавця. Подібні заходи вкрай важливі сьо�
годні, щоб винести красу церковних пісень за
межі храмової огорожі, щоб показати світові
торжество Церкви Православної, показати,
що саме вона може дати надійний орієнтир
для розвитку кожної людини, родини, міста й
усього нашого Богом збереженого народу.
Залишається найголовніше: пронести ра�
дість Воскресіння через все своє життя, щоб
ця радість обпалила всі негоди й труднощі,
розбрат і спокуси.

За інформацією 
Свято�Михайлівського 

храму м. Боярка

5�7 квітня у виставковому центрі

"КиївЕкспоПлаза" найкращі майстри та

виробники товарів для рукоділля зібра�

лися на V Міжнародній спеціалізованій

виставці "МЕДВІН: Великодній тиждень

рукоділля та хобі � 2012". Захід відбувся

під патронатом Міністерства культури

України, за сприяння Національного Киє�

во�Печерського історико�культурного

заповідника.

СВІТЛА РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ

У світлий понеділок, 16 квітня, з Благосло�

вення Блаженійшого Володимира, Митрополита

Київського і всієї України в актовій залі Боярської

класичної гімназії відбулася духовно�просвітницька

лекція клірика Свято�Михайлівського храму ієро�

монаха Флавіана (Гоженка) на тему: "Світла радість

Воскресіння". По її завершенні хор Свято�Михайлів�

ського храму (керівник Валентина Демянишина) по�

дарував присутнім концерт з великодніх пісень. 

Одним із найвелич�
ніших радісних вес�
няних свят є Паска �
свято Світлого Вос�
кресіння Христового.
Їй передує соро�
каденний Вели�
кий піст. І святу
цьому, мабуть,
чи не найбіль�
ше радіють са�
ме діти…

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

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00 Погода
06:10 Світовий рекорд

Гіннеса
07:05 Х/ф "12 стільців" 
08:10 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:20 Погода
09:25 Світло
09:50 Т/с "Чотири танкіс�

ти і собака" 
10:55 Погода
11:00 З перших вуст
12:00 Д/ф "Олег Карама�

зов. Рок"
13:00 Хай щастить
13:30 Х/ф "Подвиг роз�

відника"
14:55 Х/ф "Жайворонок"
16:20 Х/ф "Фронт без

флангів"
19:05 221. Екстрений

виклик. Тиждень
19:55 "Весняний жарт" з

С. Єщенком
20:20 Aфтершок
20:45 Світ спорту
20:50 Плюс�мінус
20:55 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

21:00 Підсумки дня
21:15 Соціальне шоу

"Адреналін"
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода
23:05 Х/ф "12 стільців" 
00:15 Ювелір ТБ

07:50 Х/ф "Назад у
СРСР" (1)

11:30 Х/ф "Шпана за�
москворецька" (1)

19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Хоробре сер�

це" (1)
23:25 Шоу "Вечірній Ур�

гант"
23:50 Х/ф "Артефакт" (2)
01:30 Х/ф "Шпана за�

москворецька" (1)

06:25 Д/ф "Лариса Долі�
на. Мені набридло
бути залізною"

07:15 Концерт "Вдалі
пісні"

10:00 Т/с "Мамочки" 
18:05 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подро�

бицях"
20:30 Т/с "Одного разу у

Ростові"
22:30 Т/с "Під прикрит�

тям"
00:25 Х/ф "Страховий

випадок"
02:05 "Подробиці"
02:35 "Телевізійна служ�

ба розшуку дітей"
02:40 Д/с "Прокуратори

України"
03:20 Д/ф "Людина�

зброя"

06:00 Дізнайся як

06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" 
10:05 Т/с "Усі жінки �

відьми" 
11:00 Т/с "Баффі � вини�

щувачка вампірів" 
11:50 Т/с "Н2О: просто

додай води" 
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
13:45 Т/с "Моя прекрас�

на няня"
14:45 Т/с "Універ"
15:10 Т/с "Ранетки" 
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ"
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Діффчатка" 
20:25 Т/с "Універ"
21:55 Т/с "Діффчатка" 
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужи�

ки

06:20 Погода
06:25 Світанок
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:50 Анекдоти по�укра�

їнськи
08:10 Стоп�10
09:10 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:10 Х/ф "В ім'я короля" 
12:50 Т/с "Штрафбат"

15:00 Т/с "Прокурорська
перевірка"

16:10 Т/с "Під зливою
куль"

18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:00 Т/с "Штрафбат"
22:00 Т/с "Зброя"
00:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
01:15 Х/ф "Надмірне на�

силля" (2)
02:50 Т/с "Зброя"

05:35 "Нез'ясовно, але
факт"

06:20 "Документальний
детектив"

06:45 Х/ф "Тобі, справ�
жньому" (1)

10:00 Х/ф "Весілля у Ма�
линівці" (1)

12:00 Х/ф "Кордон.Тай�
говий роман" (1)

14:45 "Екстрасенси ве�
дуть розслідуван�
ня"

15:50 "Битва екстра�
сенсів. Третя сві�
това"

18:05 "Неймовірна прав�
да про зірок"

19:05 "Екстрасенси ве�
дуть розслідуван�
ня"

20:10 "Моя правда. Сер�
гій Сосєдов"

21:10 "Моя правда. Оль�
га Сумська. Маска,
в якій я живу"

22:10 "Моя правда. Юрій
Батурін. Повер�
нення з безодні"

23:10 Х/ф "Весілля у Ма�
линівці" (1)

01:10 Х/ф "Щит і меч" (1)

04:35 М/с "Фікс і Фок�
сі"

07:35 Х/ф "Літні ігри"
09:30 Х/ф "Пригоди Зака

і Коді"
11:15 Х/ф "Чарівний

принц"
13:10 Х/ф "Денніс�мучи�

тель"
15:10 Х/ф "Утікач"
18:00 М/ф "Альоша По�

пович і Тугарин
Змій"

19:40 М/ф "Добриня Ні�
кітіч і Змій Гори�
нич"

21:00 Т/с "5 нарече�
них" (2)

22:05 Шури�амури
23:00 Світлі голови. Зи�

мові ігри
00:10 Спортрепортер
00:15 Х/ф "Утікач"
02:45 Т/с "Південна те�

риторія" (2)

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Пригоди Він�

ні Пуха" (1)
09:00 М/ф "Троє з Прос�

токвашино" (1)
09:10 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
10:00 Т/с "Солдати" (1)
14:05 "У пошуках при�

год"
15:00 "Розкішне жит�

тя"
15:55 М/ф "Альфа і

Омега. Іклиста
братва" (1)

17:15 Х/ф "Земне яд�
ро" (1)

20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"

23:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподар�
ки" (2)

00:00 Т/с "Медіум"
00:40 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:35 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:25 Х/ф "Перегони по
вертикалі" (1)

08:55 Т/с "Мій кор�
дон" (1)

11:00 Т/с "Зустрічна сму�
га" (1)

12:00 Т/с "Детективи"
12:45 "Легенди карного

розшуку"
13:15 Т/с "Літєйний"
15:20 Т/с "Любити та не�

навидіти" (1)
19:30 Т/с "Літєйний"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
22:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

23:30 Х/ф "Заміна � 3:
переможець отри�
мує все" (2)

01:20 Х/ф "Експеримент
"Карнозавр" (3)

02:40 "Речовий доказ"

03:35 "Агенти впливу"
05:00 "Особистий по�

гляд"
05:25 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/c "Інтерни" (1)
08:30 Т/c "Слід" (1)
09:10 Т/c "Охоронець �

4" (1)
11:00 Т/c "Заєць, смаже�

ний по�берлін�
ськи" (1)

12:40 Щиросерде зіз�
нання

13:15 Т/c "Інтерни" (1)
14:15 Т/c "Слід" (1)
15:10 Т/c "Віра, Надія,

Любов" (1)
18:00 Т/c "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
22:00 Т/c "Слід" (1)
23:00 Т/c "Мент у законі �

5" (1)
01:00 Х/ф "Форсаж" (2)

НТН
ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1707 — Англія, Уельс та Шотландія об'єднані в
одну державу, Велику Британію

1966 — студент Георгій Москаленко і робітник
Віктор Кукса вночі встановили на даху головного
корпусу Київського інституту народного
господарства український національний прапор.

НАРОДИЛИСЯ: 

1924 — Віктор Астаф'єв, російський письменник 

1945 — Василь Зінкевич, український співак

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 08:00 Погода
06:10 М/ф
06:20 Х/ф "Здрастуйте, я

ваша тітка!"
08:05 Ера бізнесу
08:10 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:00 Погода
10:05 Шеф�кухар країни
11:05 Доки батьки

сплять
11:30 Кожна краплина

має значення
11:50 Порт особливого

призначення
12:25 Погода
12:30 Право на захист
12:50 Вікно в Америку
13:25 Х/ф "Звичайний

фашизм"
15:35 Погода
15:40 Х/ф "Живі і мертві"
18:45 Погода
18:50 Смішний та ще

смішніший
19:20 After Live (За лаш�

тунками Шустер�
Live)

19:45 Зірки гумору.
Ю. Стоянов,
І. Олейников,
Г. Вєтров

20:40 Сільрада
20:55 Про виплати ком�

пенсацій вклад�
никам Ощадбанку
СРСР

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус

21:20 Світ спорту
21:30 Зірки гумору.

С. Дроботенко,
А. Арканов, В. Ви�
нокур

22:25 Погода
22:30 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
22:35 Х/ф "Здрастуйте, я

ваша тітка!"

06:10 Х/ф "Вікі � малень�
кий вікінг" (1)

07:40 Х/ф "Спортло�
то� 82" (1)

09:30 Х/ф "Кохання і го�
луби" (1)

11:30 Х/ф "Шпана за�
москворецька" (1)

19:30 ТСН
20:10 "Принци бажають

познайомитися"
21:25 Х/ф "Не треба су�

мувати" (1)
23:25 Шоу "Вечірній Ур�

гант"
23:50 Х/ф "Людина з

бульвару Капуци�
нів" (2)

01:55 Х/ф "Шпана за�
москворецька" (1)

05:05 Д/с "Герої часу, що
минає. Людмила
Касаткіна. При�
боркувачка"

05:55 Х/ф "Приборкувач�
ка тигрів"

07:40 "Міжнародний фе�
стиваль гумору
"Юрмала 2010"

09:20 Т/с "Одну тебе ко�
хаю" 

18:00 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"

20:25 "Спорт у "Подро�
бицях"

20:30 Т/с "Одного разу у
Ростові"

22:25 Т/с "Під прикрит�
тям"

00:20 Д/ф "Ф. Кіркоров.
Король�одинак"

01:20 Х/ф "Мами"
02:55 "Подробиці"
03:20 Д/с "Людина�з�

броя"
04:50 Д/ф "Приборку�

вачка тигрів"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�
ва сімейка"

09:25 Єралаш
09:35 Чортиці у спідни�

цях
10:05 Т/с "Усі жінки �

відьми" 
11:00 Т/с "Баффі � вини�

щувачка вампірів" 
11:50 Т/с "Н2О: просто

додай води" 
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
13:45 Т/с "Моя прекрас�

на няня"
14:45 Т/с "Універ"
15:10 Т/с "Ранетки" 
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Універ"
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу

19:55 Т/с "Діффчатка" 
20:25 Т/с "Універ"
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 Дурнєв + 1
00:40 На добраніч, мужи�

ки

05:45 Погода
05:50 Світанок
06:35 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
(повтор)

07:20 Погода
07:25 Х/ф "Місто приви�

дів"
09:25 Х/ф "Конго"
11:50 Х/ф "Турецький

гамбіт"
14:40 Х/ф "Перевіз�

ник�3"
16:45 "Механік"
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:00 Т/с "Штрафбат"
22:10 Т/с "Зброя"
00:20 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
01:25 Х/ф "В ім'я короля"
03:30 Х/ф "Посилка" (2)

04:45 "Танцюють усі! По�
вернення героїв"

07:30 Х/ф "Ідеальна дру�
жина" (1)

09:35 "Неймовірна прав�
да про зірок"

10:35 Х/ф "Доставити за
будь�яку ціну" (1)

14:35 "Екстрасенси ве�
дуть розсліду�
вання"

15:40 "Битва екстрасен�
сів. Війна титанів"

18:00 "Неймовірна прав�
да про зірок"

19:35 "Екстрасенси ве�
дуть розслідуван�
ня"

20:40 "Куб � 2"
22:00 "Детектор брехні"
23:00 Х/ф "Тобі, справ�

жньому" (1)
02:05 Х/ф "Принцеса

цирку" (1)

04:30 М/с "Фікс і Фоксі"
06:45 М/ф "Бунт птахів"
08:05 Х/ф "Майже герої"
09:55 Х/ф "Загублена і

знайдена"
12:00 Х/ф "Пригоди Зака

і Коді"
13:45 Х/ф "Ясон і аргона�

вти"
15:40 Х/ф "Ясон і аргона�

вти�2"
17:40 М/ф "Кунг�фу пан�

да"
19:30 М/ф "Альоша По�

пович і Тугарин
Змій"

21:00 Т/с "5 нарече�
них" (2)

22:05 Аферисти
23:00 Світлі голови. Зи�

мові ігри
00:10 Спортрепортер
00:15 Служба розшуку

дітей
00:20 Х/ф "Літні ігри"
02:20 Т/с "Південна те�

риторія" (2)

05:45 "Ранок на К1"
07:35 Д/п "Пригоди Ості�

на Стівенса"

08:35 Х/ф "Перехрес�
тя" (1)

10:20 Х/ф "Поспішай ко�
хати"

12:20 Т/с "Подарунок до�
лі"

17:15 "КВК"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Міс Україна 2012"
23:55 "Льодове гала�

шоу"
00:45 "Нічне життя"
03:30 Мобільні розваги
03:45 "Нічне життя"

05:30 Х/ф "Сталін�
град" (1)

09:00 Х/ф "Іван Бровкін
на цілині" (1)

11:00 Т/с "Зниклі" (1)
15:20 Т/с "Любити та не�

навидіти" (1)
19:30 Т/с "Літєйний"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
22:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

23:30 Х/ф "Секс на вижи�
вання" (3)

01:25 Х/ф "Заміна � 2:
останній урок" (2)

02:55 "Речовий доказ"

03:45 "Агенти впливу"
05:15 "Особистий по�

гляд"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:15 Т/c "Інтерни" (1)
08:30 Т/c "Слід" (1)
09:10 Т/c "Охоронець �

4" (1)
11:00 Т/c "Заєць, смаже�

ний по�берлін�
ськи" (1)

12:40 Щиросерде зіз�
нання

13:15 Т/c "Інтерни" (1)
14:15 Т/c "Кожен за се�

бе" (1)
16:10 Т/c "Кожен за се�

бе" (1)
18:00 Т/c "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
22:00 Х/ф "Форсаж" (2)
00:00 Т/c "Травма" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1803 — США купили Луїзіану у Франції за 15 млн
доларів

1840 — петербурзький цензор П. Корсаков підпи�
сав квиток на видачу «Кобзаря» Т. Шевченка з дру�
карні Є. Фішера. День виходу в світ першого твору
Кобзаря.

НАРОДИЛИСЯ: 

1967 — Кіркоров Філіпп Бедросович, естрад�
ний співак, актор і продюсер
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Укра�

їно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:45 Погода
06:10 Українська мрія 

М. Поплавського
06:50 Х/ф "12 стільців" 
08:10 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:20 Уряд на зв'язку з гро�
мадянами

09:50 М/ф "Великий День
Перемоги"

10:30 Т/с "Чотири танкісти і
собака" 

12:30 В гостях у Д. Гордона
13:30 Погода
13:40 Книга.ua
14:10 Погода
14:15 Х/ф "Чекай на мене"
15:40 Х/ф "Фронт за лінією

фронту"
18:30 Погода
18:35 Футбольний код
18:55 Футбол. Чемпіонат Ук�

раїни. Прем'єр�ліга.
"Оболонь" (Київ) � "Іл�
лічівець" (Маріуполь)

20:50 Мегалот
20:55 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Світ спорту
21:30 Концертна програма

"Я � українець!"
22:45 Погода
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�

но

ТРК "ЕРА"
23:00 Погода
23:05 Х/ф "12 стільців" 
00:15 Ювелір ТБ

08:05 Х/ф "Зворотний від�
лік" (1)

11:45 Х/ф "Не треба сумува�
ти" (1)

13:35 Х/ф "Хоробре сер�
це" (1)

17:00 Х/ф "Фантастична
четвірка" (1)

19:00 Футбол. Чемпіонат Ук�
раїни. "Металіст"
(Харків) � "Шахтар"
(Донецьк)

20:50 ТСН
21:20 Х/ф "Дипломат" (2)
01:05 Х/ф "Таємний план" (2)
02:40 Х/ф "Зворотний від�

лік" (1)

06:15 Д/ф "Дикі та небез�
печні � 2"

07:50 Т/с "Одного разу в Ро�
стові"

09:45 Т/с "Мамочки" 
17:45 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Одного разу у Ро�

стові"
22:30 Т/с "Під прикриттям"
00:25 Х/ф "Спаун"
02:10 "Подробиці"
02:35 "Телевізійна служба

розшуку дітей"
02:40 Д/ф "Прокуратори Ук�

раїни"

06:00 Дізнайся як

06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" 
10:05 Т/с "Усі жінки � відьми" 
11:00 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" 
11:50 Т/с "Н2О: просто до�

дай води" 
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?"
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:45 Т/с "Універ"
15:10 Т/с "Ранетки" 
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ"
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Діффчатка" 
20:25 Т/с "Універ"
21:55 Т/с "Діффчатка" 
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики

06:20 Погода
06:25 Світанок
06:30 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Анекдоти по�україн�

ськи
08:10 Провокатор
09:05 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:05 Т/с "Під зливою куль"
12:35 Анекдоти по�україн�

ськи

12:55 Т/с "Штрафбат"
14:55 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
16:05 Т/с "Під зливою куль"
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:00 Т/с "Штрафбат"
22:05 Т/с "Зброя"
00:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
01:15 Х/ф "Надмірне насил�

ля�2. Сила проти си�
ли" (2)

02:55 Т/с "Зброя"

05:55 "Нез'ясовно, але
факт"

06:40 "Документальний де�
тектив"

07:45 Т/с "Комісар Рекс" (1)
09:50 "Неймовірна правда

про зірок"
10:50 Х/ф "Пригоди Вєрки

Сердючки" (1)
12:35 Х/ф "Три полугра�

ції" (1)
14:35 "Екстрасенси ведуть

розслідування"
15:40 "Битва екстрасенсів.

Третя світова"
18:05 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 "Екстрасенси ведуть

розслідування"
20:10 "Кохана, ми вбиває�

мо дітей"
22:00 "Хата на тата"
23:05 Х/ф "Кордон. Тайго�

вий роман" (1)
01:40 Х/ф "Щит і меч" (1)

04:50 М/с "Фікс і Фоксі"
07:05 Х/ф "Чарівний принц"

08:50 Х/ф "Денніс�мучи�
тель"

10:50 Х/ф "Ясон і аргонав�
ти"

12:45 Х/ф "Ясон і аргонав�
ти�2"

14:40 Х/ф "Фінес і Ферб:
Крізь другий вимір"

16:10 Х/ф "Донька мого бо�
са"

18:00 М/ф "Добриня Нікітіч і
Змій Горинич"

19:20 М/ф "Три богатирі та
Шамаханська цари�
ця"

21:00 Т/с "5 наречених" (2)
22:05 Ревізор
23:10 Світлі голови. Зимові

ігри
00:15 Репортер
00:35 Служба розшуку ді�

тей
00:40 Х/ф "Донька мого бо�

са"
02:25 Т/с "Південна терито�

рія" (2)

05:45 "Ранок на К1"
08:00 М/ф "Пригоди пінгві�

няти Лоло" (1)
08:55 М/ф "Канікули у Про�

стоквашино" (1)
09:10 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
10:00 Т/с "Солдати" (1)
14:05 "У пошуках при�

год"
15:00 "Ще не вечір. Зіркові

жертви"
16:00 Т/с "Якщо у вас не�

має тітки"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:00 Т/с "Медіум"
00:40 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки Сови"
06:30 "Легенди бандит�

ської Одеси"
07:25 Х/ф "Перегони по

вертикалі" (1)
08:55 Т/с "Мій кордон" (1)
11:00 Т/с "Зустрічна сму�

га" (1)
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 "Легенди карного

розшуку"
13:10 Т/с "Літєйний"
15:20 Т/с "Любити та нена�

видіти" (1)
19:30 Т/с "Літєйний"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
22:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

23:30 Х/ф "Нострада�
мус" (1)

01:45 Х/ф "Рій" (3)
03:00 "Мобільні розваги"
03:25 "Речовий доказ"
04:20 "Агенти впливу"
04:50 "Особистий погляд"
05:10 "Правда життя"

05:35 "Агенти впливу"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/c "Інтерни" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Хто, якщо не

я?" (1)
10:00 Герої екрану
11:00 Т/c "Заєць, смажений

по�берлінськи" (1)
12:40 Щиросерде зізнання
13:15 Т/c "Інтерни" (1)
14:15 Т/c "Слід" (1)
15:10 Т/c "Віра, Надія, Лю�

бов" (1)
18:00 Т/c "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/c "Катина любов" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
22:00 Т/c "Слід" (1)
23:00 Т/c "Мент у законі � 5" (1)
01:00 Х/ф "Поза полем зо�

ру" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН
ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Події фільму розгортаються з перших днів Великої Вітчиз�
няної війни і до середини зими 1941�1942 років, до початку
контрнаступу радянських військ під Москвою. Перебуваючи у
відпустці, кореспондент армійської військової газети Іван Сін�
цов (Кирило Лавров) з початком війни повертається у свою
частину, яка розташована в Білорусії.

Однак доїхати до частини йому не вдається, вже в перші
дні під натиском фашистів наші війська відступають. Замість
своєї частини він потрапляє на збірний пункт у місті Борисов.
Там його направляють у штаб разом із іншим офіцером. Вони
виходять на дорогу подалі один від одного, щоб проголосува�
ти і попутною машиною доїхати до Орші. Але в цей час налі�
тає ворожа авіація і його попутника і машину, яку він щойно
зупинив, розносить вибухом авіабомби. Сінцов потрапляє в
іншу військову газету, розташовану в Могильові.

"Живі і мертві" 
Понеділок, перший національний, 15:40

Три юні подруги �

фатальна красуня

Аліса, загадкова

Соня і романтична

Наташа, � під час

прогулянки  на

набережній у Сочі,

зустрічають

дивного чоловічка,

який, милуючись

дівчатами, називає

їх "полуграціями"

... Проходять роки,

і дівчата

перетворюються

на прекрасних

жінок...

"Три полуграції",
П'ятниця, СТБ, 23:55

Герої фільму, зазна�

ючи фінансових труд�

нощів, перебуваючи в

безвихідному стано�

вищі, зважуються на

зухвалий злочин. Во�

ни "крадуть" броньо�

вик із грішми, але

відкрити сейф їм не

вдається. Тоді вони

намагаються тікати,

але між ними  почина�

ється розбрат. Закін�

чується все дуже

сумно � банду ліквіду�

вали. Щастя й воля

стають просто міражем. 

"Міраж" , 
Субота, ICTV, 22:05

Останні

місяці

Великої

Вітчизняної

війни.

Дев'ять

моряків�

розвідників,

проникли у

тил ворога.

Протягом

доби вони

повинні знищити гідролітаки супротивника,

гарматну установку та могутню батарею,

забезпечивши висадку десанту радянських військ.

Бійці знають: вони можуть розраховувати лише на

свої сили, їм доведеться взяти все на себе.

"Беремо все на себе", 
П'ятниця, НТН, 17:15

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Анжеліка, над�
звичайно гар�
на бідна арис�
тократка, зму�
шена вийти за�
між за Жоф�
фрея де Пей�
рака. Попри
його зовніш�
ність, вона з
часом покоха�
ла його. Зако�
хані жили щас�

ливо у своєму замку, поки якось до них не приїхав
король.Зачарований красою Анжеліки Людовік XIV
хоче зробити її своєю наложницею…

"Анжелiка � маркiза янголiв", 
Субота, ТЕТ, 14:25

Дія фільму починається в

1280 році в Шотландії. Це

історія легендарного

національного героя Вільяма

Воллеса, що присвятив себе

боротьбі з англійцями при

королі Едварді Довгоногому.

Він рано втратив батька, який

загибнув від рук англійців.

Вільяма забрав до себе дядько

Оргайл, який дав йому хорошу

освіту в Європі. На батьківщину

Вільям повертається вже

дорослою людиною, яка мріє завести сім'ю і жити

мирним життям. 

Але доля розпорядилася інакше. Його наречену убили

англійці, і він почав свою війну.

"Хоробре серце",
Вівторок, 1+1, 20:00

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ссссееееррррееееддддаааа,,,,    2222
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1945 — командувач обороною Берліна Гельмут
Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію
1982 — Фолклендська війна: британський
атомний підводний човен топить аргентинський
крейсер «Генерал Бельграно». 323 загиблих 

НАРОДИЛИСЯ: 

1975 — Девід Бекгем, англійський футблоліст

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.
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, 

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:20 Православна енцик�
лопедія

09:50 Т/с "Чотири танкісти і
собака" 

11:45 Здоров'я
12:45 Темний силует
12:55 Погода
13:10 Крок до зірок. Євро�

бачення
14:00 Х/ф "Два бійці"
15:15 Погода
15:20 Х/ф "Земля, до запи�

тання"
17:45 Погода
17:50 Концертна програма
19:35 Концерт до Дня Пе�

ремоги. "Подвигом
Вашим живем"

20:55 Про виплати компен�
сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Світ спорту
21:30 Досвід
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт

23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Х/ф "Фантастична

четвірка" (1) 
11:55 "Шість кадрів"
12:20 "Зніміть це негайно"
13:20 "Цілковите перевті�

лення � 3"
14:15 "Давай одружимось"
16:05 "Говоримо і показує�

мо"
17:00 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну�2"
21:40 Х/ф "Не жартуйте із

Зоханом" (2)
00:00 Шоу "Вечірній Ур�

гант"

05:20 Д/ф "Дикі та небез�
печні 2"

06:05 Х/ф "Анночка"
07:35 Т/с "Одного разу у

Ростові"
09:30 Т/с "Подаруй мені

життя" 
18:00 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Одного разу у

Ростові"
22:30 Т/с "Під прикриттям"
00:25 Х/ф "Чудова афера"

02:30 "Подробиці"
02:55 "Телевізійна служба

розшуку дітей"
03:00 Д/с "Прокуратори

України"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" 
10:05 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" 
11:00 Т/с "Баффі � винищу�

вачка вампірів" 
11:50 Т/с "Н2О: просто до�

дай води" 
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?"
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:45 Т/с "Універ"
15:10 Т/с "Ранетки"
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ"
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Діффчатка" 
20:25 Т/с "Універ"
21:55 Т/с "Діффчатка" 
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужики

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:40 Т/с "Леся+Рома"
07:10 Анекдоти по�україн�

ськи
07:35 Ділові факти

07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:35 Т/с "Під зливою куль" 
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:05 Т/с "Штрафбат"
15:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Сильніше за во�

гонь"
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:00 Т/с "Штрафбат"
22:10 Т/с "Зброя"
00:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
01:30 Спорт
01:35 Погода
01:40 Т/с "Зброя"

05:50 "Нез'ясовно, але
факт"

06:35 "Документальний де�
тектив"

07:40 Т/с "Комісар 
Рекс" (1)

09:45 "Неймовірна правда
про зірок"

10:45 Х/ф "Вдалий об�
мін" (1)

12:40 "Кохана, ми вбиває�
мо дітей"

14:30 "Екстрасенси ведуть
розслідування"

15:30 "Битва екстрасенсів.
Третя світова"

18:00 "Вiкна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 "Екстрасенси ведуть

розслідування"
20:10 "Холостяк � 2"
22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Холостяк � 2"
23:55 "Як вийти заміж"
00:55 Х/ф "Пригоди Вєрки

Сердючки" (1)
02:15 "Вiкна�Спорт"

02:25 Х/ф "Щит і меч" (1)

05:05 Т/с "Курсанти"
05:50 Kids Time
05:55 М/с "Фікс і Фоксі"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Т/с "Не родись врод�

лива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
14:20 М/с "Бетмен"
14:40 М/с "Аладдін"
15:15 М/с "Губка Боб Квад�

ратні штани"
15:55 Teen Time
16:00 Пекельне побачення
16:15 Teen Time
16:20 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:15 М/ф "Три богатирі та

Шамаханська цари�
ця"

19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:20 М/ф "Іван Царевич і

Сірий вовк"
21:00 Т/с "5 наречених" (2)
22:05 Кухня на двох
23:10 Світлі голови. Зимові

ігри
00:20 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
08:00 М/ф "Таємниця тре�

тьої планети" (1)
08:55 М/ф "Зима у Просто�

квашино" (1)
09:10 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
10:00 Т/с "Солдати" (1)
14:05 "У пошуках пригод"
15:00 "Ще не вечір. Збиті

льотчики"

16:00 Т/с "Якщо у вас не�
має тітки"

20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:00 Т/с "Медіум"
00:40 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:30 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:20 "Друга смуга"
07:25 Х/ф "Перегони по

вертикалі" (1)
08:55 Т/с "Мій кордон" (1)
11:00 Т/с "Зустрічна сму�

га" (1)
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 "Легенди карного

розшуку"
13:10 Т/с "Літєйний"
15:20 Т/с "Любити та нена�

видіти" (1)
19:30 Т/с "Літєйний"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 11"
22:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

00:30 "Покер. Million Dollar
Challenge"

01:35 "Речовий доказ"

03:25 "Агенти впливу"
05:15 "Особистий погляд"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/c "Інтерни" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Хто, якщо не

я?" (1)
10:00 Герої екрану
11:00 Т/c "Заєць, смаже�

ний по�берлін�
ськи" (1)

12:40 Щиросерде зізнання
13:15 Т/c "Інтерни" (1)
14:15 Т/c "Слід" (1)
15:10 Т/c "Віра, Надія, Лю�

бов" (1)
18:00 Т/c "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
22:00 Т/c "Слід" (1)
23:00 Т/c "Мент у законі �

5" (1)
01:00 Х/ф "Війна Чарлі Віл�

сона"

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Пого�

да
06:40 Заголовки
06:45 Невідоме від відо�

мих
06:50 Глас народу
06:55 Православний ка�

лендар
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Державна підсум�

кова атестація. Ук�
раїнська мова. Пе�
реказ. 11�й клас

09:05 Підсумки дня
09:20 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:25 Т/с "Чотири танкіс�
ти і собака" 

10:25 Д/ф "Богодар Кото�
рович. Відблиски"

11:25 Ток�шоу "Віра. На�
дія. Любов"

12:25 "Надвечір'я" з 
Т. Щербатюк

12:55 Погода
13:00 Околиця
13:30 Наша пісня
14:15 Х/ф "Молода гвар�

дія"
16:55 Х/ф "Зберегти міс�

то"
18:30 Погода
18:35 Ювілейний вечір

Клари Новикової
20:35 After Live (За лаш�

тунками Шустер�Li�
ve)

20:55 Про виплати ком�
пенсацій вкладни�

кам Ощадбанку
СРСР

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс�мінус
21:20 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:50 Шустер�Live
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Х/ф "Командир ес�

кадрильї" (1)
11:55 "Шість кадрів"
12:25 "Зніміть це негай�

но"
13:20 "Цілковите перевті�

лення � 3"
14:15 "Давай одружи�

мось"
16:10 "Говоримо і показу�

ємо"
17:05 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені � 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Жага" (1)
00:05 Х/ф "Не жартуйте із

Зоханом" (2)

05:25 Д/с "Дикі та небез�
печні 2"

06:10 Х/ф "Батько"
07:35 Т/с "Одного разу у

Ростові"
11:30 Т/с "Краплі крові на

квітучому вересі" 
18:00 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 "Вечірній Київ"
22:30 Т/с "Під прикрит�

тям"
00:25 Х/ф "Море Солто�

на" (3)
02:15 "Подробиці"
02:45 Х/ф "Батько"
04:00 Д/с "Людина�з�

броя"
05:30 "Формула любові"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" 
10:05 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" 
11:00 Т/с "Баффі � вини�

щувачка вампірів" 
11:50 Т/с "Н2О: просто

додай води" 
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня"
14:45 Т/с "Універ"
15:40 Чортиці у спідницях
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Універ"
19:00 БарДак
19:25 Одна за всіх
19:55 Т/с "Універ"
21:55 Т/с "Діффчатка" 
22:20 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Дім�2
00:10 На добраніч, мужи�

ки

05:10 Служба розшуку ді�
тей

05:15 Погода

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:15 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Т/с "Леся+Рома"
07:10 Анекдоти по�укра�

їнськи
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:35 Т/с "Сильніше за

вогонь"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Штрафбат"
15:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:30 Т/с "Сильніше за

вогонь" 
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:00 Т/с "Штрафбат"
23:10 Т/с "Зброя"
01:20 Голі та смішні

05:05 Х/ф "Командир щас�
ливої "Щуки" (1)

06:40 Х/ф "Особистої
безпеки не гаран�
тую" (1)

08:35 Х/ф "Смерть шпи�
гунам. Крим" (1)

17:50 "Вiкна�Новини"
18:00 Х/ф "В бій ідуть ли�

ше "старі" (1)
20:00 "Танцюють всі! По�

вернення героїв"
22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Танцюють всі! По�

вернення героїв"
23:55 Х/ф "Три полугра�

ції" (1)
02:15 "Вiкна�Спорт"
02:25 Х/ф "Щит і меч" (1)

05:00 Т/с "Курсанти"

05:45 Служба розшуку ді�
тей

05:50 Kids Time
05:55 М/с "Фікс і Фоксі"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Ква�

дратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Т/с "Не родись

вродлива"
09:55 Т/с "Татусеві дочки"
14:20 М/с "Бетмен"
14:40 М/с "Аладдін"
15:15 М/с "Губка Боб Ква�

дратні штани"
15:35 Teen Time
15:40 Пекельне побачен�

ня
16:05 Teen Time
16:10 Т/с "Не родись

вродлива"
17:05 М/ф "Іван Царевич і

Сірий вовк"
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:20 М/ф "Рататуй"
21:45 Пакуй валізи
23:15 Світлі голови. Зи�

мові ігри
00:35 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "По слідах бре�

менських музикан�
тів" (1)

08:00 М/ф "Чиполіно" (1)
08:50 М/ф "Бременські

музиканти" (1)
09:10 М/ф "Ну, постри�

вай!" (1)
10:00 Т/с "Якщо у вас не�

має тітки"
17:55 Х/ф "Чудеса у Ре�

шетові"
20:00 "КВК"
22:40 "Жіноча ліга"

23:40 "Три сестри"
00:00 Т/с "Медіум"
00:40 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:30 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:55 "Друга смуга"
07:00 Х/ф "Білий ви�

бух" (1)
08:30 "Свідок"
08:55 Т/с "Мій кордон" (1)
11:00 Т/с "Зустрічна сму�

га" (1)
12:00 Т/с "Детективи"
12:45 "Легенди карного

розшуку"
13:20 Т/с "Літєйний"
15:25 Х/ф "Нагородити

(посмертно)" (1)
17:15 Х/ф "Беремо все на

себе" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Російський

хрест" (1)
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Записки Лаза�

ря" (3)
01:50 "Свідок"
02:20 "Речовий доказ"
02:50 "Агенти впливу"
03:50 "Свідок"
04:20 "Агенти впливу"

04:50 "Особистий погляд"
05:40 "Правда життя"

06:00 Срібний апель�
син

07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/c "Інтерни" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Хто, якщо не

я?" (1)
10:00 Герої екрану
11:00 Т/c "Заєць, сма�

жений по�берлін�
ськи" (1)

12:40 Щиросерде зізнан�
ня

13:15 Т/c "Інтерни" (1)
14:15 Т/c "Слід" (1)
15:10 Т/c "Віра, Надія,

Любов" (1)
18:00 Т/c "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов" (1)
21:00 Т/c "Інтерни" (1)
22:00 Т/c "Я � охоронець �

2. Охоронець Каї�
на" (1)

01:40 Щиросерде зізнання

НТН
ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1815 — утворено Царство Польське, що згід�
но з рішенням Віденського конгресу стало
частиною Російської імперії 

1841 — Нова Зеландія оголошена британ�
ською колонією

1783 — російська імператриця Катерина
Друга указом заборонила селянам Лівобе�
режної України та Слобожанщини переселя�
тися з місць останньої ревізії: відбулось
закріпачення селян

НАРОДИЛИСЯ: 

1469 — Нікколо Макіавеллі, політичний мис�
литель і державний секретар Флоренції 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1878 — у приміщенні оперного театру Томас
Алва Едісон вперше продемонстрував винай�
дений ним фонограф 
1904 — США отримали зону Панамського ка�
налу в безстрокове володіння 
1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс по�
чали виробництво автомобілів під назвою
«Роллс�ройс» 
1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр�мініс�
тром Великобританії, першою й поки єдиною
у Великобританії жінкою�прем'єром 

НАРОДИЛИСЯ: 

1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німець�
кий видавець, засновник видавничої фірми
«Брокгауз» 
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Пого�

да
06:10 М/ф
06:30 Світ православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський вик�

лик
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
08:00 Шустер�Live
09:00 Школа юного су�

перагента
09:15 Шустер�Live
11:45 Соціальне шоу

"Адреналін"
13:10 Погода
13:15 "Секрети успіху" з

Наталею Городен�
ською

13:55 Погода
14:00 Х/ф "Тегеран�43"
16:40 Погода
16:45 У гостях у Д. Гордо�

на
18:35 Золотий гусак
19:00 Ювілейний вечір

А. Демиденка 
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія тиж�

ня
21:30 Зірки гумору.

К. Новикова,
С. Дроботенко

22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

22:55 Погода
ТРК "ЕРА"
23:00 Експерт на зв'язку
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Д/ф "Футбольна

легенда"
00:15 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:35 М/ф "Смурфи" (1)
07:30 "Справжні ліка�

рі � 2"
08:20 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте�

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Русалонь�

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиворіт � 3"
12:10 "Велика різниця

по�українськи"
12:40 Х/ф "Зроблено в

Америці" (1)
14:50 Х/ф "Ворожіння

при свічках" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Ворожіння

при свічках" (1)
23:45 Х/ф "Жага" (1)
03:00 ТСН

06:20 Д/с "Дикі та небез�
печні � 2"

07:05 Х/ф "Де знахо�
диться нофелет"

08:30 "Містечко"
09:10 "Орел і Решка"
10:10 Х/ф "Найчарівніша

та найпривабливі�
ша"

12:00 Х/ф "Три тополі на
Плющисі"

13:50 Х/ф "Вперше од�
ружена"

15:55 Х/ф "Операція "И"
та інші пригоди
Шурика"

18:00 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Вечірній квартал"
22:30 Т/с "Під прикрит�

тям" 
00:30 Х/ф "Мюнхен"
03:20 "Подробиці"
03:50 Х/ф "Де знахо�

диться нофелет"
05:05 Д/ф "Людина�з�

броя"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�
ва сімейка"

09:40 М/с "Пукка"
10:10 М/с "Ллойд у кос�

мосі"
10:35 М/с "Світ Квесту"
11:05 Єралаш
11:35 Одна за всіх
12:00 Т/с "Хто у домі гос�

подар?"
12:30 Т/с "Моя прекрас�

на няня"
13:30 Лялечка � 2
14:25 Х/ф "Анжелiка �

маркiза янголiв"
16:35 Т/с "Універ"
18:30 Х/ф "День неза�

лежності" (2)
21:05 Т/с "Універ"
22:30 Чортиці у спідни�

цях
23:00 Х/ф "Дуже вампір�

ське кіно" (2)
00:30 На добраніч, мужи�

ки

01:20 До світанку

05:10 Погода
05:15 Факти
05:30 Погода
05:35 Інший футбол
06:00 Козирне життя
06:35 Т/с "Сильніше за

вогонь"
08:40 Зірки YouTube
09:20 ЄвроФуд�2012
09:45 Квартирне питан�

ня
10:45 Стоп�10
11:40 Спорт
11:45 Т/с "Штрафбат"
14:55 Максимум в Украї�

ні
16:00 Х/ф "Втеча" 
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф "Ми з майбут�

нього�2" 
21:10 Наша Russia
22:05 Х/ф "Міраж" (2)
23:55 Х/ф "У серпні 

44�го" 
02:15 Т/с "Зброя"
03:55 ПроЦікаве

04:55 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:10 Х/ф "Вдалий об�
мін" (1)

07:45 "Караоке на Май�
дані"

08:45 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:15 "Моя правда. Сер�

гій Сосєдов"
11:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"
12:50 "Холостяк � 2"
16:00 "Як вийти заміж"

17:00 Х/ф "В бій ідуть ли�
ше "старі" (1)

19:00 "Україна має та�
лант!�4"

23:00 "Хата на тата"
00:20 "Україна має та�

лант!�4" Підсумки
голосування

00:50 "Детектор брехні"
01:45 Х/ф "Ласкаво про�

симо, або Сторон�
нім вхід забороне�
но!" (1)

05:40 Т/с "Кадети"
07:15 Один за всіх
09:00 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім В...
13:00 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:05 Даєш молодь!
15:50 Х/ф "Зачарована

Елла"
17:50 М/ф "Рататуй"
20:00 М/ф "Як приручити

дракона"
22:00 Хто зверху?
00:00 Х/ф "Дуже страш�

не кіно � 3" (3)
01:40 Спортрепортер
01:45 Т/с "Урятувати

Грейс" (2)
03:45 Ток�шоу зі Спай�

ком Ферестоном

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Матч�ре�

ванш" (1)
08:10 М/ф "Казка про

мертву царівну та

сімох богатирів" (1)
08:15 М/ф "Пес у чобо�

тях" (1)
09:00 М/ф "Пригоди

ведмедиків Гам�
мі" (1)

10:00 М/ф
10:20 Д/п "Дика природа

Японії"
11:25 Д/п "Суперрозумні

тварини"
12:25 Х/ф "Чудеса в Ре�

шетові"
14:45 Т/с "Я повернусь"
21:00 Х/ф "Якось у про�

вінції" (2)
23:15 Х/ф "Брати" (2)
01:10 Х/ф "Матч�пойнт" (2)
03:10 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки
Сови"

06:30 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:25 Т/с "Суто англій�
ські вбивства" (1)

09:30 "Речовий доказ"
10:40 Т/с "Російський

хрест" (1)
14:40 Т/с "Журов"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 9" (1)
23:00 Реаліті�шоу "Ре�

зервісти"

00:00 Х/ф "Адреналін � 2:
висока напруга" (3)

01:55 "Речовий доказ"
03:45 "Агенти впливу"
05:10 "Особистий по�

гляд"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/c "Інтерни" (1)
08:20 Т/c "Інтерни" (1)
09:30 Журнал УЄФА ЄВ�

РО�2012
10:00 Таємниці зірок
11:00 Гості на порозі
12:00 Т/c "Дорожній пат�

руль �11" (1)
13:00 Т/c "Інтерни" (1)
15:10 Т/c "Віра, Надія,

Любов" (1)
18:00 Т/c "Кожен за се�

бе" (1)
19:00 Події
19:20 Т/c "Кожен за се�

бе" (1)
20:20 Х/ф "У річки два

береги" (1)
00:20 Т/c "Час Волкова" (1)
02:10 Х/ф "Психо" (3)
03:50 Події
04:10 Х/ф "Пригоди Рок�

кі і Буллвінкля" (1)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 Погода
06:10 М/ф
06:25 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

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

робачення
10:30 Кумири і кумирчики
10:55 Як це?
11:30 Ближче до народу.

Авраам Руссо
12:00 Караоке для дорос�

лих
12:55 Атака магії. Мис�

тецтво за брамою
13:35 Погода
13:40 В. Павлик. "Освід�

чення"
14:30 10+10. Україна �

Грузія
15:30 Погода
15:40 Королева України.

Гала�шоу
17:10 Погода
17:15 Шеф�кухар країни
18:05 Золотий гусак
18:30 Маю честь запро�

сити
19:15 Ювілейний вечір

А. Демиденка 
20:50 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк�music
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода

23:05 Д/ф "Футбольна ле�
генда"

23:30 Олімпійський вик�
лик

23:50 Свої. Родіон Наха�
пєтов

00:15 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТелеАкадемія
02:45 Т/с "Домівка" 
04:25 Ток�шоу "Віра. На�

дія. Любов"
05:20 Уряд на зв'язку з

громадянами

06:15 Х/ф "Легенда про
Телля" (1)

07:55 "Ремонт +"
08:40 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�за�

бава"
10:10 Дісней! "Русалонь�

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Я так живу"
11:25 "Велика різниця по�

українськи"
12:50 Х/ф "Історія весня�

ного призову" (1)
14:50 Х/ф "Ворожіння при

свічках" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Х/ф "Ворожіння при

свічках" (1)
22:10 "Голос країни � 2:

нова історія за кад�
ром"

23:10 "Світське життя"
00:10 "ТСН�тиждень"
01:00 Х/ф "Сауна" (3)
02:30 Х/ф "Історія весня�

ного призову" (1)
04:05 Х/ф "Легенда про

Телля" (1)

06:00 Х/ф "Найчарівніша

та найпривабливі�
ша"

07:30 Великий бокс.
Флойд Мейвезер &
Мігель Котто

09:30 "Школа лікаря Ко�
маровського"

09:55 "Неділя з "Кварта�
лом"

11:00 "Свати біля плити"
11:25 Д/с "Свати�5. Жит�

тя без гриму"
12:20 Х/ф "Тільки не за�

раз"
14:10 Т/с "Третього не да�

но" 
18:00 Т/с "Снайпер � 2.

Тунгус" 
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Снайпер � 2.

Тунгус" 
22:30 Х/ф "Зв'язок часів"
00:45 Великий бокс.

Флойд Мейвезер &
Мігель Котто

02:30 "Подробиці"
03:00 Д/с "Людина�з

броя"
03:45 Х/ф "Тільки не за�

раз"
05:05 "Знак якості"

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного"
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сі�
мейка"

09:40 Єралаш
09:50 Х/ф "Пригоди Бура�

тіно"
12:20 Х/ф "Анжелiка �

маркiза янголiв"
14:30 Т/с "Моя прекрасна

няня"

15:30 Х/ф "День незалеж�
ності"

18:00 Лялечка � 2
18:55 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Діффчатка"
20:20 Т/с "Універ"
22:45 Чортиці у спідницях
23:10 Х/ф "Нові мурахи у

штанях" (3)
00:45 На добраніч, мужи�

ки
01:35 Дурнєв + 1
02:00 До світанку

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Погода
05:45 Квартирне питання
06:30 ЄвроФуд�2012
07:00 Анекдоти по�укра�

їнськи
07:20 Х/ф "У серпні 44�го"
09:55 Зірковий тест�

драйв
10:35 Козирне життя
11:05 Інший футбол
11:35 Спорт
11:50Т/с "Диверсант"
16:30 Х/ф "Ми з майбут�

нього�2"
18:45 Факти. Вечір
19:30 Футбол. Кубок Ук�

раїни
21:15 Х/ф "Втеча"
23:55 Голі та смішні
00:55 Х/ф "Міраж" (2)
02:25 Інтерактив. Тижне�

вик
02:40 Т/с"У чорному спи�

ску�2"
03:25 Битва націй

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1) 

06:30 Х/ф "Ілля Муро�
мець" (1)

08:25 "Сніданок із Юлією
Висоцькою"

08:40 "Їмо вдома"

09:50 "Неймовірні історії
кохання"

10:50 "Караоке на Майда�
ні"

11:50 "Моя правда. Ольга
Сумська. Маска, в
якій я живу"

12:50 "Куб � 2"
14:10 "Україна має та�

лант!�4"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Війна титанів"
21:15 Х/ф "Бліндаж" (1)
01:55 "Неймовірні історії

кохання"
02:40 Х/ф "Повне дихан�

ня" (1)

05:50 Т/с "Кадети"
06:40 Кліпси
06:55 Один за всіх
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь!
08:55 М/с "Губка Боб Ква�

дратні штани"
09:30 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
09:55 ТОП�100
11:05 Хто зверху?
13:00 Шури�амури
13:55 Пакуй валізи
15:40 Файна Юкрайна
16:15 Х/ф "Практична ма�

гія"
18:20 М/ф "Як приручити

дракона"
20:20 М/ф "Планета скар�

бів"
22:00 Піраньї XL
23:00 Х/ф "Підстава" (2)
00:45 Спортрепортер
00:50 Т/с "Урятувати

Грейс" (2)
03:05 Ток�шоу зі Спайком

Ферестоном

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Шайбу! Шай�

бу!" (1)
08:00 М/ф "Казка про зо�

лотого півника" (1)
08:45 М/ф "Квітка�семиц�

вітка" (1)
09:00 М/ф "Пригоди вед�

медиків Гаммі" (1)
10:00 Д/п "Суперрозумні

тварини"
11:00 Д/п "Дикі матері та

діти"
12:05 Х/ф "Кадет Келлі" (1)
14:10 Х/ф "Пригоди кулі�

нара"
16:00 Х/ф "Жандарм і

жандарметки" (1)
18:00 "Розкішне життя"
18:55 М/ф "Веліант" (1)
20:20 Х/ф "Посейдон"
22:15 Х/ф "Матч�

пойнт" (2)
00:45 Х/ф "Брати" (2)
02:20 "Нічне життя"

06:00 "Уроки тітоньки Со�
ви"

06:40 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:15 Т/с "Журов"
11:30 "Легенди карного

розшуку". Справа
Алекса Лютого

12:00 Д/ф "Шахрай у за�
коні"

12:45 Х/ф "Гардемари�
ни � 3" (1)

14:55 Т/с "Таємниці слідс�
тва � 9" (1)

19:00 Х/ф "Граф Монте�
Крісто" (1)

21:50 Х/ф "Найманці" (2)
23:50 Х/ф "Останній хи�

жак Юрського пері�
оду" (3)

01:35 Х/ф "Адреналін � 2:
висока напруга" (3)

03:10 "Речовий доказ"
04:35 "Агенти впливу"
05:30 "Особистий по�

гляд"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апель�
син

06:40 Події
07:00 Т/c "Інтерни" (1)
09:00 Ласкаво проси�

мо
10:00 Герої екрану
11:00 Х/ф "У річки два бе�

реги" (1)
15:10 Т/c "Віра, Надія,

Любов" (1)
18:00 Т/c "Хто, якщо не

я?" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/c "Хто, якщо не

я?" (1)
20:30 Т/c "Інтерни" (1)
22:30 Футбольний вік�

енд
23:30 Таємниці зірок

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР
К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ннннееееддддіііілллляяяя,,,, 6666

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1949 — почала діяти Рада Європи 

1960 — Леонід Брежнєв обраний головою
Президії Верховної Ради СРСР замість Кли�
мента Ворошилова 

1961 — Алан Шепард став першим американ�
цем, який полетів у космос 

НАРОДИЛИСЯ: 

1818 — Карл Маркс, політекономічний мисли�
тель, засновник марксизму

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1686 — Московія і Польща уклали «Вічний мир»,
за яким поляки визнали втрату Лівобережної Ук�
раїни і Києва

1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфе�
левої вежі 

НАРОДИЛИСЯ: 

1920 — Григорій Тютюнник, український
письменник («Зорані межі», «Вир»). Брат Гри�
гора Тютюнника 



Оснащення квартир та приватних бу�
динків великою кількістю різноманітних
газових та електропобутових приладів а
також хімічними препаратами становить
значну небезпеку виникнення пожежі у
разі навіть найменшого порушення ви�
мог Правил пожежної безпеки. В той же
час досвід показує, що населення часто
порушує ці правила, не приділяючи їм на�
лежної уваги або просто тому, що не знає
їх. Це призводить до того, що у житлових
будинках пожежі виникають значно часті�
ше, ніж у громадських або виробничих
будівлях. 

Кожен мешканець, коли заселяється у
квартиру, бере на себе зобов'язання
дотримуватись правил користування
житловими приміщеннями, у тому числі
виконувати правила пожежної безпеки.
Але аналіз причин пожеж показує, що ви�
нуватцями більшості з них є самі мешкан�
ці, які нехтують елементарними вимога�
ми. Зокрема необережно поводяться з
вогнем під час куріння, користування
приладами освітлення з відкритим по�
лум'ям (гасовими лампами, ліхтарями,
свічками, факелами тощо). Це особливо
небезпечно для горищних приміщень,
коридорів (сіней), комор і різних госпо�
дарських будівель.

Пожежі, викликані непогашеною ци�
гаркою, є найбільш розповсюдженими.
Більшість таких пожеж пов'язана з курін�
ням у нетверезому стані у ліжку. Пияцтво
руйнує особистість людини, призводить

до моральних і матеріальних збитків. Всі
випадки пожеж від куріння у ліжку дуже
схожі між собою: п'яна людина, яка па�
лить, засинає, цигарка падає і від неї спо�
чатку займається постіль, меблі, і от уже
палає все помешкання. 

Правила користування житловими
приміщеннями забороняють захаращу�
вати балкони, лоджії, вітальні, коридори,
міжповерхові сходи і запасні виходи меб�
лями або іншими предметами. Однак це
є найбільш поширеним порушенням, що
допускається мешканцями житлових бу�
динків.

Не менш поширеною причиною по�
жеж є недотримання правил користуван�
ня електричними приладами. Аналіз та�
ких пожеж показує, що вони відбувають�
ся, в основному, з двох причин: у разі по�
рушення правил пожежної безпеки під
час користування електропобутовими
приладами або прихованої несправності
цих приладів. 

Крім того, пожежі можуть виникати і
від несправної електропроводки або
неправильної експлуатації електромере�
жі. Це може статися, наприклад, якщо в
одну розетку включити декілька побуто�
вих приладів водночас. Виникає пере�
вантаження, дроти можуть нагрітися, а
ізоляція � спалахнути. Дроти миттю нагрі�
ваються до такої температури, що мета�
леві жили плавляться, спостерігається ін�
тенсивне іскріння і виділення великої
кількості тепла. Якщо в місці короткого

замикання є горючі матеріали і конструк�
ції, вони миттю займаються. Тому необ�
хідно стежити за справністю ізоляції дро�
тів, не допускати кріплення їх цвяхами, які
можуть порушити ізоляцію. 

Значну пожежну небезпеку становлять
також електричні лампи, оскільки по�
верхня скляної колби може нагріватися
до температури 550 оС. Може спричини�
ти пожежу і поганий контакт цоколя лам�
пи з пружиною патрона. У цьому випадку
патрон сильно нагрівається, що призво�
дить до пересихання ізоляції дротів,
втрати ними ізоляційних властивостей і
короткого замикання. 

Основні запобіжні заходи і правила по�
жежної безпеки при експлуатації елек�
тричних та нагрівальних приладів, що ви�
користовуються у побуті, такі: 

� нагрівальні прилади можна встанов�
лювати тільки на негорючі підставки; 

� забороняється залишати увімкнені
прилади без нагляду; 

� забороняється включати в одну ро�
зетку одночасно декілька приладів; 

� необхідно спостерігати за щільністю
контактів у місцях приєднання проводів
приладів до вилки, клем між собою тощо; 

� небезпечно замінювати запобіжники,
що перегоріли, в телевізорах, приймачах
і інших побутових приладах саморобни�
ми або плавкими запобіжниками; 

� забороняється користуватися само�
робними нагрівальними приладами; 

� розетка підключення вилки живлення

повинна знаходитись у доступному місці
для швидкого відключення приладу від
електромережі; 

� слід вимикати телевізор, якщо до�
рослих нема у кімнаті. Необхідно забез�
печити умови, які б виключали можли�
вість самостійного вмикання телевізора
та інших електроприладів малолітніми
дітьми; 

� необхідно обов'язково витягнути
вилку шнура живлення з розетки, якщо
прилад вимкнено; 

� якщо прилад пошкоджений або
несправний (чутно не властиві приладу
звуки, відчувається запах горілого тощо),
необхідно терміново вимкнути прилад з
мережі, витягнути вилку шнура живлення
з розетки і викликати спеціаліста з ре�
монту; 

� у випадку виникнення несправності в
роботі не допускати повторного вмикан�
ня приладу; 

� після закінчення гарантійного термі�
ну, не рідше одного разу на рік, викликати
спеціалістів з ремонту для профілактич�
ного огляду приладів, очистки їх від пилу і
забруднень. 

Значну кількість пожеж у житловому
секторі складають також пожежі від побу�
тових газових приладів. Основною при�
чиною цих пожеж є витікання газу внаслі�
док порушення герметичності трубопро�
водів, з'єднувальних вузлів або через
пальники газових плит. 

Саме тому у разі появи запаху газу у
приміщенні не можна запалювати сірни�
ки, запальнички, вмикати і вимикати
електричні вимикачі, входити у примі�

щення з відкритим вогнем або з цигар�
кою � все це може викликати вибух газу. 

Якщо витікання газу відбувається з
відкритого крана на газовому приладі, то
його треба закрити, ретельно провітрити
приміщення і тільки після цього можна
запалювати вогонь. У випадку витікання
газу в результаті пошкодження газової
мережі або приладів, користування ними
необхідно припинити і негайно повідоми�
ти відповідну службу газового госпо�
дарства. 

Категорично забороняється користу�
ватися вогнем для виявлення витоку газу
із газопроводів, балонів і газових прила�
дів. Для цього можна застосовувати тіль�
ки мильний розчин.

Господиням потрібно пам'ятати, що
при нагріванні на газових плитках вели�
ких ємностей (баків, відер) з широким
днищем необхідно користуватися спеці�
альними конфорковими кільцями з висо�
кими ребрами. 

У ряді країн світу більшість пожеж лікві�
дується силами мешканців будинку до
прибуття підрозділів пожежної охорони.
Тому громадянам було б доцільно знати
основні первинні заходи щодо гасіння
пожеж.

Так, у разі пожежі необхідно у першу
чергу повідомити про це пожежно�ряту�
вальну службу по телефону 101 і вжити
заходів для зустрічі пожежних підрозді�
лів, після чого слід негайно вимкнути
електропроводку в будинку. 

Начальник 11�ПДПЧ, м. Боярка
капітан служби цивільного захисту 

М. О. Осипенко 
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6 КВІТНЯ У ПРОЙШЛО
ЗАСІДАННЯ "КРУГЛОГО

СТОЛУ", ЩО БУЛО
ПРИУРОЧЕНЕ  ДО РІЧНИЦІ

ВВЕДЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
За останній рік бізнес вже зміг

переконатися у зручності та своє�
часності сервісу, який дозволяє
одержувати компенсацію ПДВ
оперативно, прозоро та без пе�
решкод. На засіданні зібрались
представники компаній України,
що вже успішно користуються ці�
єю послугою. З вступним словом
до учасників звернувся Олег Васи�
льович Нізенко, голова ДПС у Київ�
ській області. Він ще раз нагадав
присутнім, про критерії отримання
такого відшкодування. Було зазна�
чено, що право на автоматичне
відшкодування мають платники,
що не перебувають у судових про�
цедурах банкрутства, включені до
Єдиного держреєстру юридичних
та фізичних осіб. Також одним з го�
ловних критеріїв є те, що середня
заробітна плата має більше ніж в
два з половиною рази перевищу�
вати мінімальну у кожному з остан�
ніх чотирьох звітних періодів. Крім
зазначених критеріїв, платники,
повинні мати один з наступних
критеріїв. Або численність праців�
ників має перевищувати 20 осіб,
або залишкова вартість у податко�
вому обліку власних основних
фондів для ведення задекларова�
ної діяльності на звітну дату пере�
вищує заявлену суму відшкоду�
вання за попередні 12 місяців. У
третьому критерії зазначається,
що рівень податкового наванта�
ження з податку на прибуток є ви�
щим від середнього по галузі в
кожному з останніх чотирьох звіт�
них періодів з податку на прибуток.
Відповідно до зазначеного перелі�
ку критеріїв, платники, фінансові
результати яких свідчать про наяв�
ність належного рівня податкової
культури, відсутність ознак мініма�
лізації податкових зобов'язань,
застосування прозорого механіз�
му формування сум бюджетного
відшкодування ПДВ, відпрацьову�
ються в автоматичному режимі та
можуть претендувати на автома�
тичне бюджетне відшкодування.

Машина, що здійснює вибір
платників, є точнішою та принци�
повішою, ніж людина. Вона пра�
цює відповідно до заданих пара�
метрів, тож податківець не має
змоги втручатися в роботу
комп'ютерної системи. 

Варто зазначити, що робота із
залучення платників області до ав�
томатичного бюджетного відшко�
дування однозначно дала пози�
тивні результати. Отже за три міся�
ці поточного року 14 підпри�
ємствам було автоматично повер�
нуто 26,6 млн гривень. У квітні таке
право отримали 16 платників. Ско�
ристатися порядком автоматично�
го відшкодування ПДВ можуть ли�
ше сумлінні платники податків. 

З початку року підрозділами по�
даткової міліції Державної подат�
кової адміністрації в Київській об�
ласті відібрано для відпрацювання
86 декларацій з податку на додану
вартість. Стоном на початок квітня
підрозділами податкової міліції бу�
ло виявлено 22 факти незаконної
заяви про відшкодування ПДВ з
бюджету на суму 21,4 млн гривень.
Також порушено 4 кримінальні
справи. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 квітня 2012 року                                                                      № 38/5

м. Боярка

Про встановлення вартості мінімально необхідного переліку

ритуальних послуг у м. Боярка.
Керуючись пп.11 п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", Законом України "Про поховання та похоронну справу", Законом України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",
наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального
господарства від 19.11.2003 р. № 194 "Про затвердження Єдиної методики
визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності",
наказу Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від
03.03.2009 р. № 52 "Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та
виготовлення предметів ритуальної належності", рішення Боярської міської ради
від  12.04.2011 р. № 7/314 "Про передачу в оперативне управління кладовищ, що
належать територіальній громаді м. Боярка на праві комунальної власності", з
метою надання населенню мінімального переліку ритуальних послуг ,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість мінімально необхідного переліку ритуальних послуг, що на�

даються комунальним підприємством "Боярське ГВУЖКГ" (розрахунок) згідно з до�
датком № 1.

1.1. Затвердити перелік документів що надаються до КП "БГВУЖКГ" підприємцями
на проведення робіт по встановленню намогильних споруд згідно з додатком № 2.

1.2.  Затвердити соціальний перелік послуг що надає КП "БГВУЖКГ" для громадян
пільгових категорій згідно з додатком № 3.

1.3. Затвердити соціальний перелік послуг що надає КП "БГВУЖКГ" для громадян
згідно з додатком № 4.

1.4. Затвердити перелік документів що надаються до КП "БГВУЖКГ" для організації
поховання та під поховання труни з тілом в могилу або урни з прахом згідно з додат�
ком№ 5.

2. Врахувати, що тарифи, затверджені пунктом 1 цього рішення, встановлені з ура�
хуванням всіх податків та обов'язкових платежів.

3. Забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації згідно з
вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника місько�
го голови Скочка В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 квітня 2012 року                                                               № 38/1

м. Боярка
Про режим роботи ДНЗ м. Боярка в літній період 2012 року
Керуючись пп. 1 п. а ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою економії

та раціонального використання бюджетних коштів, для проведення ремонтних робіт та належної
підготовки дошкільних навчальних закладів міста до нового навчального року, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити режим роботи ДНЗ міста на літній період 2012 року згідно з графіком (Додаток 1). 
2. Фінансово�економічному відділу виконкому врахувати зміни в режимі роботи ДНЗ при виконанні

бюджету міста на 2012рік.
3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови В.М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 квітня  2012 року                                                                     № 38/4

м. Боярка

Про встановлення КП "Боярське ГВУЖКГ" 

вартості платних послуг, що не входять

до переліку робіт (послуг) з утримання будинків
Розглянувши лист в.о. начальника КП "БГВУЖКГ" Мурдія В.О. про встановлення  вартості

платних послуг, що не входять до переліку робіт (послуг) з утримання будинків, споруд та
прибудинкових територій,  пп. 2, п. а.  і пп. 2, п. б ст. 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні ",  враховуючи подані розрахунки витрат на надання послуг з
утримання будинку,

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити КП "Боярське ГВУЖКГ" вартість платних послуг, що не входять до переліку

робіт (послуг) з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій  згідно з додатком
(Додаток 1). 

2. Зобов'язати в.о. начальника КП "Боярське ГВУЖКГ" Мурдія В.О. дотримуватись вимог
чинного законодавства при наданні платних послуг, зазначених  в п.1 даного рішення.

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови
В.А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Додаток 1
до рішення  № 38/1  

від 17.04.2012 р. 
ГРАФІК РОБОТИ

ДНЗ м. Боярка в літній період 2012 року

Зав. фінансово�економічним відділом О.М. Балуєва

№ п/п Назва закладу Період закриття для проведення ремонту
1. ДНЗ №2 30 червня  � 31 серпня 
2. ДНЗ №3 14 липня � 31 серпня
3. ДНЗ №4 "Берізка" 30 червня  � 31 серпня
4. ЦРД №5 "Джерельце" 1 червня  � 15 липня
5. ДНЗ "Іскорка" 14 липня � 31 серпня 
6. ДНЗ "Спадкоємець" 1 червня  � 31 липня
7. Школа�садок  НВО�1 1 липня � 31 серпня

№
п/п

Найменування
послуги

Одиниця
виміру

Тариф за
одиницю

виміру
Характеристика робіт

1.
Організація
проведення
поховання

одна
послуга 174,74

Оформлення договору
замовлення, реєстрація

поховання, виписка
свідоцтва про поховання

№ п/п Статті витрат Сума за місяць

1. Заробітна плата майстра 6230,25

2. Відрахування 
на соціальні заходи � 36,77 % 2290,86

3. Всього по собівартості 8521,11

4. Рентабельність 8 % 681,69

5. Всього витрат за місяць 9202,80

6.
Обсяг послуг в натуральному

вираженні (кількість померлих у місті
за 2009 р. �  632 чол)

53

7. Тариф на одну послугу 174,74

№ п/п Статті витрат Сума за місяць

1. Заробітна плата чотирьох робітників з ритуальних
послуг за 4 години 343,82

2 Відрахування на соціальні заходи �36,77% 126,42

3. Всього по собівартості 470,25

4. Рентабельність 8% 37,62

5. Всього витрат на одну яму 507,87

Додаток № 1
Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
№ 38/5 від" 17 " квітня 2012 р.

Додаток №2
Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
№ 38/5 від" 17 " квітня 2012 р.

Додаток №
Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
№_________________від"____"____________20__р.

ТАРИФИ

на ритуальні послуги, які включено до необхідного

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

РОЗРАХУНОК
планового тарифу на послугу 

"Організація проведення поховання"

РОЗРАХУНОК

планового тарифу на послугу "Копання ями вручну" для поховання
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Проживав Григорій Горохов�
ський з родиною в Мурманську, де
батько працював у порту. Пізніше
сім'я переїхала до Ленінграда. Ко�
ли почалася війна, він був студен�
том третього курсу технікуму. З
перших днів населення міста мобі�
лізували на оборонні роботи. В
Літньому саду кожну скульптуру,
щоб зберегти, вкладали у де�
рев'яний ящик і закопували. Серед
ленінградців, яких вивозили копа�
ти окопи, був і Григорій. Одного
разу німці обійшли ополченців, і
вони опинилися в оточенні. Люди
три дні були без їжі, але дякуючи
майору, який знав дорогу через лі�
си, повернулися живими.

Потім почалися жахливі обстріли
Ленінграда: розбомбили Бадаївські
склади, де зберігалося продо�
вольство для всього міста. У парку
палали дерев'яні американські гір�
ки. Григорій був у загоні самообо�
рони. Під час бомбардувань вони
чатували на дахах будинків на фу�
гасні бомби � брали їх великими
щипцями і кидали у ящики з піском.
Ворог вкрай знахабнів � кожного
вечора, з восьмої до одинадцятої,
було по 15 тривог. Місто занурюва�
лося в темряву. Ленінград оборо�
няла важка артилерія, знята з вій�
ськових кораблів, мости � малий
флот, який стояв на Неві, небо � ае�
ростати й зенітки. Але цього було
замало. З мешканців міста були
створені винищувальні загони для
боротьби з диверсантами, які ос�
вітлювальними ракетами вказували
німецьким літакам на цілі. Григорія
Гороховського зарахували до тако�
го загону й видали гвинтівку, чим
він дуже пишався. Настала люта зи�
ма і страшний голод. Коли є сили �
ти йдеш і борешся, робиш потрібну

справу, а якщо від виснаження па�
даєш і пульсує у мозку лише одна
думка � про їжу, то й життя стає ма�
ренням.

Померла його бабуся і хлопець
пішов до дільничного міліціонера за
довідкою, а той, глянув на закутано�
го у хустку юнака, запитав:

� Часом, ти не сам її вбив? Де жи�
веш?

� У будинку навпроти.
� На якому поверсі?
� На п'ятому.
� Я вже на п'ятий не доберуся, �

відповів дільничний, і видав довідку
"Насильницької смерті не виявле�
но". Бабусю загорнули у прости�
радло і на санках відвезли до будів�
лі, у якій збирали померлих. Потім
небіжчиків грузили на вантажівки,
вивозили на кладовище і скидали в
одну траншею. Хлопець на все жит�
тя запам'ятав повну з горою маши�
ну, накриту брезентом, з�під якого
розвівалося на вітрі довге жіноче
волосся. 

В квартирі холодно, світла немає,
води немає, чотири дні за продук�
товими картками нічого не видава�
ли: ні сухарика, ні грама крупи. Гри�
горій, з мамою і братом вже зовсім
лежали. В цей час прийшов домо�
управ з майором Сашком і його де�
мобілізованою з фронту дружиною,
для підселення у їхню квартиру.
Жінка влаштувалася на роботу і під�
годовувала сім'ю. Так Гриша вижив.

У серпні 1942 р. хлопця перепра�
вили на "велику землю". Згодом він
пішов у військкомат і його направи�
ли у запасний полк � в Камишлов�
ський табір на Уралі. Умови були
жахливими: жили в землянках, спа�
ли на нарах встелених соломою, де
копошилися тисячі вошей, годува�
ли погано. Потім Григорій став кур�

сантом Тамбовського Червонопра�
порного кавалерійського училища
імені Першої кінної армії. По закін�
ченні його призначили командиром
роти. Вже чувся стукіт копит, шале�
ний подих вітру та свист куль, але у
1943 р. кавалерія вже не мала ве�
ликого стратегічного значення і
Гришу направили перенавчатися
на мінометника.

У 1944 р., по закінченні навчан�
ня, Гороховський був командиром
мінометного взводу. Він брав
участь у звільненні Західної Украї�
ни від німецько�фашистських за�
гарбників, зокрема міста Славути.
Радянські війська вели активні
наступальні бої, а гітлерівці пере�
важно оборонялись. Замаскова�
ний міномет Григорія прямою на�
водкою вів вогонь по німецьким
окопам. Для збільшення дальності
польоту міни додавали спеціаль�
ний мішечок з порохом прямо у
ствол. Під час бою доводилося
часто міняти позиції. Зазвичай так
набігаються, тягаючи плиту, ствол,
триногу, що сили покидають… На
війні від кулі тебе ніщо не вбереже
� лише везіння. Ось воно й обій�
шло заряджаючого. Відтягли това�
риша за кущі, та життя вже покину�
ло його… А бій триває…

День Перемоги Григорій зустрів
на Західній Україні, де і продовжу�
вав службу. Потім його направили
до Вищої офіцерської школи в Ле�
нінград. А коли утворилися повітря�
нодесантні війська, молодий лей�
тенант став десантником. Григорій
Ізраїлович 13 років прослужив у Ка�
унасі, здійснив майже двісті стриб�
ків з парашутом з аеростата й літа�
ка. В 1961 р. у званні майора його

направили у місто Боярку заступ�
ником начальника дитячого вій�
ськового санаторію. Він займався
організацією будівництва газопро�
воду до цього закладу.

Полковник Гороховський віддав
службі в армії 30 років. Після від�
ставки ще 20 років працював в інс�
пекції Держстраху. Він голова реві�
зійної комісії ветеранської органі�

зації району і у свої 87 років водить
машину. Лише серце тужить за не�
давньою втратою � пішла з життя
Юлія Іллівна, з якою прожив 65
щасливих років. І зараз найголовні�
ше для нього багатство � сини, ону�
ки і правнуки. Це його надія і відра�
да. 

Ганна Відеречко

Карельський фронт (генерал�
полковник В. А. Фролов). Завер�

шення Кестенгської операції. Почи�

наючи з 26 квітня протягом двох
тижнів радянські війська робили не�

одноразові спроби відкинути про�

тивника і 11 травня перейшли до
оборони. За час операції просуну�

лися на 4�5 км. Радянські втрати
11000 вбитими, противника � 5000
чол.

Завершення Мурманської опера�
ції. Для посилення атакуючих частин
Червоної армії на плацдарм було
висаджено поповнення, а на ділянку
наступу з�під Кемі перекинута 152�а
стрілецька дивізія. Але, 3 травня по�
чався сильний дощ, котрий перей�
шов у хуртовину, що вирувала три
доби. Негода застала неекіпіровану
для дій на півночі 152�у дивізію на
марші без укриття та гарячої їжі.
Тільки в дивізії на смерть замерзли
484 бійці, а 1683 отримали сильні
обмороження. Така сама ситуація
була і в інших частинах. Спроби від�
новити наступ після поліпшення по�
годи не дали результатів, тільки по�
силили втрати. 13 травня операція
була припинена. Радянські втрати �
15000 чол.

Попри те, що в обох операціях не
були вирішені поставлені задачі,
найбільшим досягненням вважаєть�
ся те, що були зірвані гітлерівські
плани літнього наступу, і головний
шлях надходження союзних вантажів
в СРСР був збережений і діяв протя�
гом всієї війни.

Північно�Західний фронт (гене�

рал�лейтенант П. А. Курочкін). Ра�
дянські війська марно намагалися
ліквідувати Дем'янський виступ. Ні�
мецькі війська зберегли виступ за
собою і продовжували утримувати
Рамушевський коридор.

Брянський фронт (генерал�лей�
тенант Ф. І. Голіков), Південно�Захід�
ний фронт ( маршал С. К. Тимошен�
ко), Південний фронт (генерал
Р. Я. Малиновський). Харківська опе�
рація. Мета: звільнити Харків, при�
тиснути ворожу групу армій "Пів�
день" до Азовського моря і знищити.

Командування вермахту планува�
ло 18 травня розпочати наступ з ме�
тою знищення Барвенківського
плацдарму, який надавав радян�
ським військам можливість наступу
на Харків та Дніпропетровськ. Од�
нак, 12 травня Червона Армія уда�
ром одночасно з двох напрямків
(Бєлгород � Волчанськ з півночі та
район Лозовенька і Балаклея з пів�
дня) почала наступальну операцію.
На 17�е травня радянські війська
підступили впритул до Харкова.

Кримський фронт (генерал�лей�
тенант Д. Т. Козлов). 20 травня за�
кінчилася Керченська десантна опе�
рація. Почавшись успішно, вона за�
кінчилася важкою поразкою: три ра�
дянських армії були оточені і розби�
ті. Загальні втрати Червоної Армії
склали більше 300 000 чол., в тому
числі полонених 170 000. Втрати
противників � біля 10 000 чол. По�
разка десанту важко вплинула на
долю Севастополя та полегшила
вермахту літній наступ на Кавказ.

70 років тому. Хроніка Великої Вітчизняної війни.
1травня � 16 травня 1942 року.

Гороховський Григо�

рій Ізраїлович народився

15 грудня 1924 року в 

м. Астрахані. Нагороджений двома орденами "Великої Вітчизняної

війни" ІІ ступеня, орденом "Богдана Хмельницького", медалями "За

оборону Ленінграда", "З бойові заслуги", "За перемогу над Німеччи�

ною" та багатьма іншими.

ШЛЯХ ВІД КАВАЛЕРИСТА
ДО ДЕСАНТНИКА

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, 
ХЛОПЧЕ!"

Коли 19 квітня ми зайшли до палати,
Олександр саме приймав гостей � друзів�
однокашників. Виглядав трохи втомленим,
але задоволеним: сьогодні (на четвертий
день після такої серйозної операції!) хло�
пець вперше сам сходив на перев'язку… Від
розмови не відмовлявся: 

� Що пам'ятаю? Спочатку � як швидка вез�
ла мене з Крюківщини до Боярки. Дорогою
декілька разів зупинялися: на швидкості не
так вже й просто попасти у вену… Потім �
відкриті двері й… декілька дощових кра�
пель, які впали на чоло. І все… Через деякий
час � як мене кладуть на ноші, а навколо ба�

гато людей у білих халатах, і
звідкись � чоловічий голос:
"Швидше в операційну!". Далі
нічого не пам'ятаю… А десь о
четвертій чи п'ятій ранку, коли
почав "відходити" від наркозу,
розплющив очі й побачив схиле�
не наді мною обличчя дяді Вови
(тобто � хірурга Володимира Ві�
тюка). І пам'ятаю його перші
слова: "Вітаю, хлопче: сьогодні у
тебе другий День народження!"

…З певних причин ми навмис�
не опускаємо передісторію цього
трагічного випадку. Тому що наша
розповідь � саме про операцію,
про яку набагато краще можуть
розповісти ті, хто безпосередньо
врятував хлопцеві життя. 

"ШКОЛУ ХІРУРГА ПРОХОДИВ 
НА СЕЛІ…"

Розповідає лікар вищої категорії хірург
Володимир Павлович Вітюк:

� Коли я спустився до прийомного покою,
відразу побачив, що хлопець у дуже важко�
му шоковому стані: велика втрата крові, на
зовнішні подразники майже не реагував.
Попередній діагноз � проникаюче ножове
поранення серця. Від втрати крові вени
"поспадалися", тому найбільше часу пішло
на те, щоб в них потрапити. Вже на опера�
ційному столі з'ясувалося, що рана в шосто�
му міжребер'ї, тому ми так по ній і "йшли"…

Володимир Павлович задумливо гортає
сторінки історії хвороби і по хвилі подовжує:

� Знаєте, по суті вся операція � це один
вузол і два шви. Начебто просто… Та зайня�

ло це… півтори години! І ці півтори години
треба було пережити... Але то вже були
дрібниці, адже було зрозуміло: хворий жи�
тиме! 

� Мабуть, в такій екстремальній ситуації
допоміг Ваш великий досвід?

Пан Вітюк стомлено потирає очі, задум�
ливо дивиться кудись за вікно, за яким кві�
тує буйним цвітом дика вишня.  

� Знаєте, я пройшов школу хірурга на селі,
де не було ні анестезіолога, ні такої апарату�
ри, яка сьогодні є у нас. Що ж до досвіду, то
за всю історію нашої районні лікарні було ли�
ше чотири чи шість аналогічних випадки з
проникаючим пораненням серця. З них вда�
ло пройшло лише дві операції… Тому голов�
ним, на мою думку, в таких ситуаціях є смі�
ливість та рішучість хірурга і, разом з тим,
його розсудливість під час операції. А ще �
нерозривний тандем хірурга і анестезіолога,
які, по суті, дві споріднені душі. 

"ОПЕРАЦІЙНА � ТО ПЕРЕДНІЙ КРАЙ У
БОРОТЬБІ ЖИТТЯ ЗІ СМЕРТЮ…"

За ті півтора роки, які працює в "районці"
лікар�анестезіолог Валерій Віталійович За�
горний, у нього з паном Вітюком дійсно
склався отой тандем, поро який говорив
його старший колега.  

� Знаєте, цей випадок був надзвичайно
складним не лише для нашої лікарні, а й на�
віть для провідних Київських клінік � впевне�
но говорить Валерій Віталійович. �  Якби
"швидка" затрималась на якихось 15�20 хв.,
хворого врятувати вже б не вдалося. Та од�
на справа � спеціалізована лікарня, а інша �
звичайна районна лікарня. Тут  кожної миті
потрібно бути готовим до будь�якої опера�

ції. Тому наша операційна � це як передній
край у боротьбі життя зі смертю. Звісно, у
нас теж є сучасне обладнання (наприклад,
апарат МРТ, який значно полегшує роботу),
але саме ота психологічна готовність будь�
якої миті прийняти виклик і перемогти, го�
товність, яка ґрунтується на досвіді і профе�
сіоналізмі, і є головною. Тому що ніяка хит�
ромудра апаратура цього не замінить.

Отакий він � "звичайний" щоденний под�
виг, ім'я якого просте і буденне  � робота лі�
каря. 

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
І якими словами можна висловити ту

вдячність, яка є найголовнішою нагородою
за нього? Лише тими, які йдуть від самого
серця. І які того дня звучали з вуст Любові
Андріївни � бабусі врятованого лікарями
Олександра:

� Я сама медпрацівник, тому довелося
багато чого побачити… І при цьому я просто
вражена тією оперативністю та увагою, зав�
дяки яким було врятовано життя мого ону�
ка. Тому через вашу газету хочу подякувати
за майстерність, професіоналізм і чуйність
всьому медичному персоналу хірургічного
відділення Боярської центральної районної
лікарні. А особливо � Володимиру Павлови�
чу Вітюку (лікарю, який блискуче провів опе�
рацію), Валерію Віталійовичу Загорному (лі�
карю�анестезіологу), Петрові Борисовичу
Кроту (лікарю, який зараз "веде" мого ону�
ка) та медсестрам, які допомагають Сашко�
ві повернутися до повноцінного життя. Дя�
кую вам за те, врятували мого онука.

Радислав КОКОДЗЕЙ, 
фото автора
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Звичайне диво

1 стор.
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Інгредієнти
0,5 кг зеленої або білої редьки, 200 г
відвареної яловичини, 2 яйця, 2 цибули�
ни, 150 г сметани або майонезу, 1 ч.л.
лимонного соку, сіль, перець, зелень

Спосіб приготування
Цибулю порізати
півкільцями, по�
солити, полити
лимонним со�
ком і залишити
на 20 хв для
м а р и н у в а н н я .
Яйця відварити
вкруту, остудити, по�
чистити і порізати кружальцями. Редьку
порізати соломкою, вимочити у холод�
ній воді протягом 30 хв і відцідити або
натерти на крупну тертку і відтиснути
сік. Яловичину порізати соломкою, до�
дати яйця, редьку і цибулю, посолити,
поперчити, викласти у салатницю, по�
лити сметаною або майонезом (можна
їх сумішшю) і посипати січеною зелен�
ню.

Вже в травні на карті улюблених місць відпо�
чинку на теренах району з'явиться новий зак�
лад під умовною назвою "Фіш�парк «Забір'я»".
Вже сама назва говорить про місце розташу�
вання закладу, адже затяті рибалки добре зна�
ють, де ловиться найкраща риба. Але відтепер
біля забірських ставків з комфортом можна відпочити
усією родиною. Найближчим часом тут має відбутися
відкриття ресторану � закладу сімейного дозвілля.

Шеф�кухар Юрій Черноусь відкрив кілька секретів но�
вого закладу:

� Для приготування страв ми використовуємо вик�

лючно фермерські, домашні продук�
ти. Кухня � авторська, з використан�
ням старовинних, ще бабусиних сек�
ретів. Готуємо тільки на дровах, тобто
на живому вогні.

За словами пана Юрія, тут можна
буде приготувати на грилі щойно ви�
ловлену рибу, засмажити та навіть
закоптити її.

Інтер'єр нового ресторану задума�
но в європейському стилі � великі вік�

на, крізь які можна ми�
луватися чудовим кра�
євидом, відкрита кух�
ня, де можна спосте�
рігати за діями кухаря,
котрий виконує ваше
замовлення, плетені
меблі, що навівають
теплі спогади про від�
починок на дачі або в
селі. До речі, будівля
ресторану вписалася
поміж деревами, на�

віть не зачепивши їх. Тому дивуєшся, коли бачиш кре�
мезний стовбур, що росте прямо з помосту перед вхо�
дом до закладу.

Назви страв також інтригують: фермерські соління,
млинці фламбе з ягідним конфітюром, обсмажені в бе�
резовому сиропі, юшка в оригінальній подачі…

Яскраві, наповнені соняч�
ним світлом та веселковими
барвами картини художника
ніби відкрили вікно у дивосвіт
краси. 

Як і завжди, цей мистець�
кий захід зібрав значне коло
представників боярської ін�
телігенції. Того дня звучали
численні вітання на адресу
художника, який, до речі, 18
квітня відсвяткував свій день
народження. На святі худож�
ника привітали: Ніна Харчук �
мистецтвознавець, відпові�
дальний секретар журналу
"Всесвіт", заслужений жур�

наліст України; Віталій
Приймаченко � голова гро�
мадської організації "Бояр�
ське Mистецьке Братство",
художники: Юрій Горбачов,
Юрій Шпак, Василь Ганжу�
га, Володимир Вишняк, Во�
лодимир Відеречко, поети:
Тетяна Володай, Любов
Осіпенко, Ганна Відеречко,

Володимир Токовенко, а та�
кож рідні та друзі майстра та
громада міста. 

Для довідки: у 1977 р.
Олександр Малінченко за�
кінчив Київський промис�
ловий художній технікум.
Працював у Київському об�
ласному художньо�вироб�
ничому комбінаті. Володіє
різними техніками живопи�
су. Захоплюється різьблен�
ням по дереву, а також кар�
буванням.

Виставка робіт Олексан�
дра Малінченка триватиме
до початку травня.

Ігрове поле судоку – це квадрат 9x9, який поділе�
ний на  9  невеликих квадратів 3x3.  Частина клітинок
у судоку заповнена  цифрами. Чим менше цифр за�
повнено – тим складніша гра.

У судоку всього одне правило. Порожні клітинки
слід заповнити так, щоб у кожному рядку, стовпчи�
ку і квадраті числа від 1 до 9 зустрічалися лише
один раз.

Правила гри

ССууддооккуу

номераРецепт 

Як повідомила директор Боярського краєзнавчого му�

зею Любов Кравченко, травень у музеї пройде під зна�

ком спорту. Адже з наближенням Євро 2012 ця тема стає

все більш актуальною.

Тож вже в першій декаді травня шанувальникам спорту та
фотомистецтва слід очікувати на відкриття першої персо�
нальної виставки фоторобіт нашого колеги � журналіста Ра�
дислава Кокодзея.

У третій декаді в музеї буде розгорнуто тимчасову експози�
цію "Життя та спорт", присвячену спорту і здоровому способу
життя, а також нашим землякам � відомим спортсменам, тре�
нерам, людям, які опікуються розвитком спорту та популяри�
зацією здорового способу життя.

18 травня у світі відзначають Міжнародний день музе�

їв. Це день, коли усі хранителі історико�культурних цін�

ностей святкують своє професійне свято. Як повідомили

по секрету працівники Боярського краєзнавчого музею,

цього дня вони, як усі їхні колеги у світі, також святкува�

тимуть. Тож приходьте, приносьте подарунки � старовин�

ні книги і фотографії, цікаві знахідки та предмети.

До речі, рівно за місяць до професійного свята, � 18 квітня, � свій
50�річний ювілей святкувала старший музейний доглядач Віра
Хромова. З нагоди свята до музею завітав заступник Боярського
міського голови Валерій Дубовецький, котрий вручив ювілярці по�
дяку міського голови. Приємною несподіванкою для Віри Василів�
ни стала і подяка за збереження історико�культурного надбання
рідного краю від голови райдержадміністрації Олександра Зайця.

������������		  		����

		

3�4 травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Той ще Карлсон!" (комедія)

17�10 "Історія іграшок" (мультфільм)

19�00 "Самовбивці" (комедія)

21�00 "Пила�7" (жахи)

Час Назва

12�30 "Рухай ластами!" (мультфільм)

13�50 "Історія іграшок" (мультфільм)

15�40
"Друга світова війна"

(документальний фільм)

16�40 "Трансформери�3" (фантастика)

19�20 "Самовбивці" (комедія)

21�10 "Інший світ: Пробудження" (жахи)

5�6 травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

30 квітня, 1�2 травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

14�00 "У пошуках Жу" (мультфільм)

15�30 "Той ще Карлсон!" (комедія)

17�10 "Історія іграшок" (мультфільм)

19�00 "Самовбивці" (комедія)

21�00 "Пила�7" (жахи)

Бронювання квитків: 097�033�86�87; 063�594�84�33

Що? Де? Коли?
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21 квітня в рамках
святкування 75�річниці
створення Києво�Свя�
тошинського району в
Боярському краєзнав�
чому музеї відбулося
відкриття персональної
виставки місцевого ху�
дожника Олександра
Малінченка.

Експозиції
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ОВЕН
Для представників цього знаку це досить
активний робочий період. Завдяки енергій�
ності та цілеспрямованості ви зможете лег�
ко виконати всі покладені на вас зо�
бов'язання. Перша половина травня прине�
се інтенсивне спілкування з приємними для
вас людьми. Успішними будуть нетривалі
подорожі. Ділове спілкування також буде
досить вдалим. 

ТІЛЕЦЬ
Перша половина травня буде досить успіш�
ною для вас. Ви зможете активно проявля�
ти свої здібності та таланти. На вас чекають
фінансові успіхи. Можливе збільшення при�
бутків, а також здійснення вигідних покупок.
Початок травня принесе активність у твор�
чості. 

БЛИЗНЮКИ
Це активний період у домашніх справах. У
вас з'явиться можливість присвятити біль�
ше часу для облаштування вашої оселі. Ви
скоріш за все виявите енергійність та про�
демонструєте високий рівень працездат�
ності. Також ви станете більш активними у
вирішенні сімейних питань. До вашої думки
будуть прислухатися. Це гарний час для то�
го, щоб щось змінити у своїй зовнішності. 

РАК
Типових представників цього знаку зо�
діаку у травні очікує висока активність у
фінансових питаннях. Зараз ви можете
використовувати свою особисту енер�
гію для досягнення бажаного рівня оп�
лати праці. Це гарний час для аналізу
дружніх зв'язків і стосунків, а також
планів на майбутнє. Можливо, що в цей
час ви захочете повернутися до попе�
редніх ідей та переглянути їх. 

ЛЕВ
У цей час ви зможете більше заробляти.
Проте збільшаться й ваші видатки, оскільки
витрачати кошти ви почнете більш інтен�
сивно. Це гарний період для реалізації смі�
ливих проектів, а також для теплих дружніх
стосунків. У вас можуть з'явитися нові зна�
йомі та однодумці. 

ДІВА
Це період підвищеної активності. Зросте
ваша працездатність. Оточуючі лише диву�
ватимуться вашій швидкості. Спробуйте ви�
користати цей час для творчої діяльності.
Знайдіть застосування своїй енергії. Реко�
мендується більше займатися спортом,
особливо, якщо прагнете до літа підкорегу�
вати свою фігуру. Можливе швидке досяг�
нення результатів. 

ТЕРЕЗИ
Початок травня може принести приємні по�
дорожі та спілкування з іноземцями. Підви�
щується ймовірність появи нових роман�
тичних стосунків. Це добрий час для відпо�
чинку, тож скористайтеся ним на всі сто. 

СКОРПІОН
Спілкування з друзями та однодумцями
стане цікавішим. Ви зможете помітити, що
активніше проявляєте себе в оточенні лю�
дей, які розділяють ваші погляди на життя.
Початок травня принесе гармонію в інтимні
стосунки, загострить чуттєвість. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви зможете досягати своєї мети завдяки рі�
шучості. Зараз не варто боятися говорити
про свої наміри. Розуміння вашої мотивації
буде корисним, як для вас, так і для оточую�
чих. Будьте активнішими, тоді ви зможете
досягнути більшого протягом цього періо�
ду. Це гарний час для початку нового рома�
ну.  

КОЗЕРІГ 
Ви зможете розшири свій світогляд, отри�
мати нові знання. Зараз вас можуть заціка�
вити філософія, релігія чи традиції інших на�
родів. Це непоганий час для навчання та по�
дорожей. Початок травня принесе успіх у
кар'єрі. Це гарний час для пошуку нової ро�
боти. 

ВОДОЛІЙ
У цей час можуть відбутися кардинальні змі�
ни у вашому житті. Рішучість та розуміння
того, що більшість змін є закономірними,
дозволить вам зробити сміливі вчинки. Це
вдалий час для початку нового роману,
покращення стосунків зі своїми дітьми чи
просто для творчої діяльності, як на самоті,
так і спільно з коханою людиною. 

РИБИ
Протягом цього періоду підвищиться актив�
ність у сфері романтичних та ділових сто�
сунків. В особистому житті з'явиться більше
динаміки та пристрасті. Перша половина
травня гарно підходить для створення до�
машнього затишку.

ГОРОСКОП
28 квітня � 12 травня 

Останні дні квітня порадують нас
теплою та сонячною погодою. Вно�
чі очікується +12�15, а вдень +23�
26 °С. Всього на 2 °С менше прог�
нозують не перші суботу та неділю
травня. А от на Травневі свята вар�
то запастися дощовиками та пара�
сольками. 1 Травня доведеться
святкувати під акомпанемент гро�
зи та дощу. Єдиною втіхою можна
вважати +14 °С вночі та +23 °С

вдень. 2 травня дощу буде менше, про�
те знизиться й температура � до +12 °С
вночі та +17 °С вдень. Вже з середи
3 травня теплішатиме. Дощі повер�
нуться лише 7та 8 травня, але погода
залишатиметься теплою. До 11 травня
дощів не передбачається.

Теплий та вологий травень має за�
безпечити гарні врожаї. Але протягом
усього місяця краще не виходити з до�
му без парасольки.

Зелені стрілочки молодої

травички з непоборною си�

лою прагнуть до сонця, до

життєдайного тепла. Тендіт�

ні, ще клейкі листочки вибу�

хають зеленим полум'ям на

деревах. Ось�ось і зацвіте�

забуяє рідний край невимов�

ною красою. Весна йде, не

розбираючи доріг. Стежки �

це для нас, людей, котрі нек�

вапом підіймаються на пагор�

бок, адже звідти відкриваєть�

ся поле, небо. Розкривай

крила і лети прямо у бентеж�

ну щасливу весну…

Такі думки приходять, коли

дивишся на фотороботу Мак�

сима Сакади, учасника фото�

конкурсу "Подихи весни". Йо�

го весна � у блакитному небі,

у першій зелені, у відчутті

присутності гарячого сонця,

яке зігріває все живе …

Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама
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Фотоконкурс

Погода

11112222

"Вишнівський 
ливарно�ковальський завод"

(м. Вишневе, вул. Ломоносова,1)

запрошує 
на постійну роботу:

� терміста;
� формувальника ручного формування;
� плавильника металу;
� стрижневика;
� слюсаря�сантехніка.

Тел.: (04598)�5�23�22, 
(097)�575�97�32.

ВИРОБЛЯЄМО:

• сходи;
• огородження; 
• та інші металоконструкції.

Тел.: 067�170�28�20, 
050�826�51�91, 063�726�11�38. 

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

(можлива доставка
067�168�79�43)
(один – 60, два по 55, 

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ
ТА  ОРГТЕХНІКИ

Встановлення

Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН,

МІКРОХВИЛЬОВОК,ТА
ІНШОЇ ДРІБНОЇ ПОБУТОВОЇ

ТЕХНІКИ.
044�592�95�36, 04598�6�11�56
067�168�79�43, 063�867�74�96,

095�401�16�81
velad@ukr.netВтрачений державний акт на право приватної

власності на землю (№1397), виданий Софіївсько�
Борщагівською сільською радою 10.02.2000 р. на
ім'я Мельника Василя Івановича, вважати недій�
сним. 

Втрачений військовий квиток серії
НУ № 7168702, виданий на ім'я Крах�
маля Сергія Миколайовича, вважати
недійсним.

ВЕСНА ПРИХОДИТЬ БЕЗ СТЕЖОК…

На работу потрібні!
Керівники  

роздрібно�гуртових  складів  
з продажу металопрокату  в  Боярці.

Комунікабельність, активність, 
знання ПК та міста 

Телефон 067 637 14 84
Дмитро Олександрович з Пн до Пт з 9:30 до 17:30


