
Афганська війна. Вона на все жит�

тя залишила свій слід у долях її учас�

ників. Афганський біль ніколи не ві�

дійде в забуття. Вже 24 роки поспіль

на території всього колишнього Ра�

дянського Союзу відзначається ця

радісна й водночас сумна дата �

День виводу радянських військ з Аф�

ганістану.

Про події в Афганістані сказано чи�

мало, але біль афганської війни пос�

тійно озиватиметься вічною пам'ят�

тю про тих, хто там загинув. Ця війна

назавжди залишиться в наших сер�

цях і серцях воїнів, котрі пройшли ті�

єю чужою землею. "Афганці" живуть

поміж нас, вони є символом незлам�

ного фронтового братства, самовід�

даності, мужності, гуманізму, само�

пожертви. Та, здавалося б, далека

війна й донині болить пам'яттю та ра�

нами, які хоч і загоїлись, але залиши�

ли рубці, що не зникають. Молоді лю�

ди йшли туди не за орденами та ме�

далями, вони свято вірили, що вико�

нують інтернаціональний обов'язок. 
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УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

26 січня у Боярському краєзнавчому музеї від�
булася презентація нових поетичних збірок "Чу�
мацький шлях" (2012 рік) та "Світло і тінь" (2013
рік) київського поета Василя Олексійовича Заго�
роднюка. Презентація, яка стала розмовою пое�
та з читачами та своєрідним його поверненням
до своїх боярських витоків...

Оригінальний подарунок до Дня Святого Ва�
лентина отримали 10 лютого боярчани. Впер�
ше в історії міста тут відкрилося арт�кафе. 

У Боярці без�
перестанно ве�
деться бороть�
ба з вибоїнами
на дорогах, які
утворилися під
час зими. Бри�
гада з благоус�
трою почала�
застосовувати
не звичайний, а

холодний асфальт. З 15лютого "залату�
вання" шляхового покриття проводилось
на вулицях Шевченка,Садовій, Жовтневій
(біля залізничного переїзду) та частковона
Білогородській.

2 стор.

ДОРОГАМ $ БУТИ!

У номері

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА

СУЦВІТТЯ КОХАННЯ І ТВОРЧОСТІ

А В ПОДАРУНОК $ 

АРТ$КАФЕ!

2 стор.

10-11 стор.

4 стор.

В уроці мужності взяли

участь заступник голови Киє�

во�Святошинської районної

організацiї ветеранiв вiйни та

працi, полковник дальньої

авіації Юрій Доленко, голова

Боярської міської ветеран�

ської організації Лідія Хомен�

ко, а також воїни�інтернаціо�

налісти з Вишневого на чолі з

майором Олегом Свінциць�

ким.

Урочистий захід відкрила

голова Києво�Святошинської

районної спiлки воїнів�афган�

ців, учасниця бойових дій Ла�

риса Козленко. Своїми спога�

дами з присутніми поділили�

ся учасник оборони Ленінгра�

да, полковник Григорій Горо�

ховський з Боярки, голова

Боярської спілки афганців

Анатолій Глушко, воїни�аф�

ганці � майор авіації Олек�

сандр Бондаренко та Воло�

димир Трипольський. Вете�

рани побажали учням великої

любові до Батьківщини, мир�

ного неба над головою, успі�

хів у навчанні і великої поваги

до старшого покоління. Хлоп�

ці та дівчата із захопленням

слухали гостей і згадували

своїх рідних, які захищали

Батьківщину. 

Відбувся святковий кон�

церт, на якому виступив на�

родний хор ветеранiв війни та

праці "Надія" під керівниц�

твом Любові Рачинської. Під

акомпанемент ветерана аф�

ганської війни Анатолія Пузи�

ря хор виконав військово�

патріотичні і народні пісні. 

Воїни�афганці вручили кві�

ти учасникам Великої Вітчиз�

няної, а також учасникам хо�

ру. Олександр Бондаренко

подарував завідуючій бібліо�

текою Ганні Брензей примір�

ник нової книги "63 градуси

вище нуля" про неоголошену

афганську війну.

Євген Пікуль

Напередодні Дня
захисника Вітчизни до
районної бібліотеки для
дітей, що у Боярці, прий�
шли учні 9�10 класiв
ЗОШ №4 на зустріч з ве�
теранами двох воєн. 

У  Боярці 16 лютого, до
24 річниці виводу радянських
військ із Афганістану в парку
Перемоги відбулося покладаня
квітів. Крім боярчан, учасника�
ми заїходу були гості з різних
населених пунктів Києво�Свя�
тошинського району. 

ЗУСТРІЧ ШКОЛЯРІВ З ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА АФГАНСЬКОЇ ВОЄН

АФГАНСЬКА ВАХТА ПАМ'ЯТІ…З ДНЕМ ЗАХИСНИКА 
ВІТЧИЗНИ!

Шановні ветерани війни, 
Збройних Сил України, 

військовослужбовці!
Відзначаючи це

свято, ми склада�

ємо шану тим, хто

добре знайомий з

суворими солдат�

ськими буднями

та присвячує свої

молоді роки, а то

й все життя благо�

родній справі � за�

хисту Вітчизни. 

Сердечно дякуємо нашим ветеранам

за ратні звершення й подвижницьку пра�

цю. Захист рідної землі � справа честі

мужніх людей, патріотів своєї держави. 

Ми пам'ятаємо подвиги багатьох по�

колінь воїнів�захисників, їх безмежну

відданість і любов до Вітчизни, мужність

і героїзм. 

Бажаю Вам, шановні боярчани, мужні

захисники Вітчизни, міцного здоров'я,

щастя, родинного затишку. 

З повагою, 

міський голова Тарас Добрівський
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Рішення виконавчого комітету від 29.01.2013
№8/3

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
ВАРТОСТІ РОБІТ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ЛІЧИЛЬНИКІВ ОБЛІКУ

ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ В М. БОЯРКА

1 Вартість розроблення технічних умов на встановлення лічильника без
ПДВ � 84,82 грн.

2. Вартість встановлення лічильника без ПДВ � 124,31 грн.
матеріали � 13,29 грн.
� з/плата � слюсар АВР 4р. � 14,453 х 1,08шк. х 1,3пр. = 20,29 грн.
� електрогазозварник 6р. �19,271 х 1,08шк. х 1,3пр.=27,06 грн.
� водій АВР Газ�66, 2 кл. � 14,453х1,08шк.х 1,10 кл.х1,3 пр.=22,32 грн.;
Всього: 69,67грн.
� нарахування на з/плату  �  = 26,47 грн.;
� пальне  �  14,88 грн.
норма витрат на 100км. �  34л/100 = 0,34 х 5км = 1,7л. х 8,75 =14,88 грн.;
3. Разом витрат  �  209,13 грн.;
4. ПДВ �  41,83 грн.;
5.  Вартість встановлення лічильника  � 250,96 грн.
Заступник міського голови                   М.І. ДАВИДЕНКО

Рішення виконавчого комітету від 29.01.2013
№8/2

РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ АНАЛІЗУ СТІЧНИХ ВОД

1. Заробітна плата (осн. дод.)
� лаборант IV р. 2 чол.х10,861х1,08х1,2х 7год.=197,19 грн.
� зав.хім. лабораторією 1 чол.х23,90х1,08х1,2х4год=123,96 грн.
2. Відрахування на соц.. заходи 37,87%                  121,62 грн.
3. Матеріальні витрати:                                                93,55 грн.
� електроенергія         21,01 грн.
� вартість реактивів    72,54 грн.
4. Всього витрат                            536,32 грн. 
5. Рентабельність 30%              160,90 грн.
6. ПДВ 20%                            139,45 грн.
7. Вартість аналізу             836,67 грн.

Заступник міського голови                   М.І. ДАВИДЕНКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 29 січня 2013 року                                                          № 8/2

м. Боярка
Про погодження "Розрахунку вартості аналізу стічних вод"

КП "Боярка�Водоканал" у м. Боярка 

Розглянувши подання КП Боярської міської ради "Боярка�Водоканал"
від 18.10.2012 р. №599, з метою запобігання порушенням у роботі
мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи і безпеки їх
експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного
середовища від забруднення скидами стічних вод, керуючись Водним
кодексом України (зі змінами та доповненнями), Законом України "Про
охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами та
доповненнями), статтею 30 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ:
1. Погодити "Розрахунок вартості аналізу стічних вод" КП "Боярка�

Водоканал" у м. Боярка згідно з додатком. 
2. Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови Давиденка М.І.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Під головуванням міського голови Тараса Добрівського 19
лютого цього року відбулася позачергова сесія Боярської
міської ради. У порядку денному було одне питання � "Про
внесення змін до рішення ІІ пленарного засідання чергової
28 сесії Боярської міської ради VІ скликання від 26.12.2012
року № 28/1451 "Про затвердження міського бюджету на
2013 рік". Депутати одностайно внесли зміни, уточнення,
затвердили перелік видатків, які надалі корегуватимуть
міський бюджет.

Крім запланованого, депутати внесли до порядку денного й ух�
валили принципові звернення до керівництва Києво�Святошин�
ського району. Насамперед йдеться про відшкодування Боярці
пільг, передбачених Законом України "Про статус і соціальний за�
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас�
трофи". Міська громада також потребує надання належних кош�
тів, передбачених чинним законодавством, щодо подолання нас�
лідків зимової стихії � снігових заметів, буревіїв, які завдали місту
значних руйнувань та пошкоджень, що, перш за все, стосується
масового повалення дерев на вулицях, у парках та приватних са�
дибах. 

Будемо сподіватися, що ці звернення від громади міста кон�
кретизуються відповідними рішеннями, які можуть повернути до
бюджету Боярки чималу суму.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 29 січня 2013 року                                                          № 8/3

м. Боярка
Про погодження калькуляції вартості робіт з

встановленню лічильників у м.Боярка.

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
на підставі звернення КП "Боярка�Водоканал" від 29 січня 2013 року, на
виконання рішення сесії Боярської міської ради від 06 вересня 2012 року
№ 24/1122 "Про встановлення мешканцями міста лічильників обліку
використання питної води в м. Боярка",� 

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ:
1. Погодити калькуляцію вартості робіт по встановленню лічильників у

м. Боярка. (додається)
2. Це рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення. 
3. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови з

житлово�комунальних питань Давиденко М.І.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі 23 лютого 2013 року

Центр базується на правах
оренди в частині приміщень бу�
дівлі, що належить Київській об�
ласній дитячій лікарні, яка в
свою чергу підпорядковується
департаменту охорони здоров'я

Київської обласної державної
адміністрації.

Рішенням Київської обласної
ради встановлено Порядок на�
дання в оренду майна, і для Цен�
тру щомісячна орендна плата
обрахована в сумі 4 968,30 грн. 

Міським головою Тарасом
Добрівським ініційовано та під�
писано листи�звернення до го�
лови Київської обласної ради та
голови Київської обласної дер�
жавної адміністрації з клопотан�
ням надати пільги зі сплати Цен�
тром орендної плати, залишив�
ши її у розмірі 1 грн.

Міський голова також провів
декілька робочих зустрічей та
переговорів з іншими керівника�
ми різних рівнів щодо подаль�

шого перебування Центру в
орендованому приміщенні на
пільгових умовах.

За інформацією Київської об�
ласної ради, остаточне рішення
з порушеного питання буде роз�
глянуто наприкінці лютого цього
року профільною депутатською
комісією та винесено на розгляд
чергової сесії облради.

Виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради високо цінує
той великий обсяг корисної для
боярчан роботи, яку проводить
Центр, та співпрацю з ним, і
сподівається на позитивне ви�
рішення питання про подальше
перебування Центру на орен�
дованих площах на пільгових
умовах.

К и є в о � С в я т о ш и н �
ський центр соціально�пси�
хологічної реабілітації насе�
лення та його інформування
з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи
(далі � Центр) був створений
як структурний підрозділ
МНС України у 2000 році за
підтримки Чорнобильської
програми ООН.

Метою створення Центру є за�
лучення громадян Боярки до
суспільної роботи, благодійної
діяльності, налагодження соці�
ального партнерства між вла�
дою, бізнесом і громадськістю,
підтримка громадських ініціатив,
координація діяльності та мето�
дична підтримка громадських
організацій. Проведення конкур�
сів соціальних проектів, навчаль�
них заходів, соціологічних дос�
ліджень міського рівня, створен�

ня клубів та груп підтримки соці�
альної спрямованості, влашту�
вання громадських слухань, зус�
трічей з представниками влади,
залучення інвестицій у розвиток
міста Боярка � неповний перелік
завдань Центру. Над цими та ін�
шими заходами працюватимуть
три спеціалісти: В'ячеслав Сен�
чук � методист із роботи з гро�
мадськістю, Анна Фломбойм �
методист із роботи з програма�
ми та проектами і Тетяна Чіріко�
ва � методист із напряму "соціо�
логія".  

Нещодавно за участі директо�
ра ЦСПР Ангеліни Лахтадир вже
відбулась дебютна зустріч з кіль�
кома квартальними історичної
частини міста. Корінні мешканки
Боярки Смоляр Зінаїда Василів�
на, Бондар Таїсія Григорівна,
Майданник Любов Трохимівна на
зустрічі озвучили низку проблем.
З'ясувалося, що обладнання
вуличних ліхтарів  виявилося
"надскладним завданням" для
відповідних служб. Нагадали про

міське кладовище по вулиці Шев�
ченка, яке конче потребує благо�
устрою. Дуже хвилює функціону�
вання каналізації у двоповерхо�
вих багатоквартирних будинках
по вулиці Франка, повністю кину�
тих напризволяще, що призво�
дить до потрапляння "свіжень�
ких" каналізаційних виливів до
найближчого рівчака, а далі у річ�
ку Притварку. Обговорили також
болюче питання вивезення сміт�
тя з приватного сектора. Відзна�
чалося, що кількість укладених
договорів вкрай мала. Особисті
прохання квартальних до грома�
дян належним чином оформити
вивезення сміття переважно іг�
норуються. Власні ж думки меш�
канців приватного сектора також
будуть вивчати спеціалісти Цен�
тру. 

До діалогу запрошуються всі
квартальні, голови ОСББ, активні
громадяни. Разом зробимо нашу
Боярку кращою!

В'ячеслав СЕНЧУК, 
методист Центру

����	���	 	��������У складі комунального
закладу "Будинок культури"
Боярської міської ради за
підтримки Києво�Святошин�
ського центру соціально�
психологічної реабілітації
(далі � ЦСПР) та у співпраці з
ГО "Центр розвитку громад"
створено Центр громадської
активності (далі � Центр). Як
підрозділ Будинку культури,
він працюватиме здебільшо�
го на базі ЦСПР (директор �
Ангеліна Лахтадир).

У наступні кілька днів прово�
дився ямковий ремонт по
вул. Молодіжній, де глибина "дір"
сягала 20 см, а також біля тран�
спортних розв’язок�кругів � на
вул. Білогородській та біля заліз�
ничної станції "Тарасівка".

Як повідомив заступник на�
чальника КП Боярське ГВУЖКГ
Сергій Музика, ремонтні роботи
здійснюються, насамперед, на
вулицях, де проходять маршрути
транспортних засобів загального
користування. "Вже використано
4 тонни холодного асфальту, про�
ведено підсипку щебенем. Дово�
дилося класти асфальт товщи�
ною від 5 до 7 см. А темпи робіт,
звичайно ж, залежать ще й від
погодних умов", � наголосив Сер�
гій Олександрович.

Саме через складні погодні
умови цієї зими постраждало ба�
гато автошляхів. Ямковий ремонт
місто робить за власні кошти.

Майстер�шляховик дільниці

б л а г о у с т р о ю Б о я р с ь к о г о
ГВУЖКГ Сергій Дзюбін додає: та�
кі заходи є виправданими. Адже
на першому місці � боротьба з ви�
боїнами на дорогах задля ком�
форту, насамперед, боярських
водіїв та їхніх автомобілів.

Перевагою холодного асфаль�
ту, за словами Дзюбіна, є те, що
його можна класти у доволі про�
холодну суху погоду при темпе�
ратурі повітря до мінус 10, тоді як
звичайний асфальт кладуть при
температурі не нижче плюс 10
градусів. Отже, автомобілі мо�
жуть їхати по щойно покладеному
асфальту. Це дозволяє вийти з
критичної ситуації, коли машини
продовжують рухатися при наяв�
ності на дорозі вибоїн, адже че�
рез декілька днів вони можуть

значно збільшитися. Ямка може
бути маленькою, але якщо вона
знаходиться на магістральній ву�
лиці, то дуже швидко стає глибо�
кою і широкою.

"На жаль, є місця, де дороги в
жахливому стані. Маємо складну
зиму, бо різко змінюється темпе�
ратура, інтенсивні процеси за�
мерзання�розмерзання безпе�
рервні. Все це призводить до ут�
ворення тріщин, які буквально
"розривають" асфальт, та ще
плюс вибивання машинами", �
додав Сергій Дзюбін.

Зважаючи на погодні умови,
найближчим часом ремонту "під�
лягають" вулиці Маяковського,
50 років Жовтня, Київська, Біло�
городська, Леніна, 40 років
Жовтня, а також Магістральна.

�����	� - ����!������ �������� 
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�����	��� ����� У Боярці безперестанно

ведеться боротьба з вибоїна�
ми на дорогах, які утворилися
під час зими. Бригада з благо�
устрою почала застосовувати
не звичайний, а холодний ас�
фальт. З 15 лютого "залату�
вання" шляхового покриття
проводилось на вулицях Шев�
ченка, Садовій, Жовтневій (бі�
ля залізничного переїзду) та
частково на Білогородській.
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Для цього необхідно підготувати доку�

менти: 

�документ, що посвідчує особу спожи�

вача: для громадян України � паспорт

громадянина України або тимчасове

посвідчення громадянина України для

осіб, які нещодавно отримали статус

громадянства України; для іноземців та

осіб без громадянства � національний

паспорт або документ, що його замінює;

�технічний паспорт на будівлю або до�

мову книгу;

�документ, що підтверджує право

власності на квартиру, приватний буди�

нок або користування ними;

�заява на надання послуг з газопоста�

чання 

� для пільгових категорій: заява на надання

пільг на послуги з газопостачання  + довідку

про реєстрацію в Єдиному державному ав�

томатизованому реєстрі осіб, які мають пра�

во на пільги та посвідчення про пільги.

З готовим пакетом документів зверта�

тися (особисто!) за адресою: м. Вишневе,

вул. Лесі Українки, 76; з понеділка по п'ят�

ницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 17:00

Звертаємо Вашу увагу: змінились рек�

візити для оплати!

Плату за послуги з газопостачання не�

обхідно вносити на поточний рахунок із

спеціальним режимом використання Ки�

єво�Святошинської ФЕГГ ПАТ "Київоб�

лгаз" № 26035300859554 в ТВБВ

№10026/0830 � філії ГУ по м. Києву та

Київській області 

АТ "Державний ощадний банк Украї�

ни"; 

МФО 322669; ЄДРПОУ 38559374.

Також оплачувати рахунки за газ мож�

на на платіжному сервісі portmone.com 

Довідки за телефонами: 

тел. (04598) 5�36�75, 

(04598) 5�04�04, (050) 440�92�00. 

ПАТ "Київоблгаз"
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Усім споживачам природного газу
Києво�Святошинського району потрібно
укласти нові договори на постачання газу.
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При огляді місця події правоохорон�

цями встановлено, що з помешкання

невідомі особи викрали колекцію

предметів антикваріату: колекційні мо�

нети Національного Банку України різ�

них номіналів, виготовлені з золота та

срібла; військові нагороди: Медаль

Золота зірка "Герой СРСР", Медаль

Золота Зірка "Герой соціалістичної

праці", Орден "Бойового червоного

прапора", Орден "Дружби Народів",

Орден "Олександра Невського", Ор�

ден "Леніна", Орден "Слави"; колекцію

золотих та срібних монет часів Росій�

ської Імперії. 

Наразі проводяться заходи щодо

встановлення осіб, причетних до ско�

єння злочину.

У разі отримання будь�якої ін�

формації про осіб, які можуть

бути причетні до цього злочину

чи про місцезнаходження викра�

деного, повідомляти за телефо�

нами: 

406�07�83, 045�98�4�02�02 

або 102. 

Віталія Грохольська, 

помічник начальника Києво�

Святошинського РВ по зв'язках 

з громадськістю та ЗМІ.

У грудні 2012 року в одній з
квартир Харкова виявлені тіла чоти�
рьох осіб, а саме: двох чоловіків 
58�річного та 30�річного віку, та два
тіла жіночої статі 59�річного та 
28�річного віку. 
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Придбавши автомобіль, застра�

хуйте його від викрадення, завчасно

потурбуйтеся про сигналізацію, яку

не бажано встановлювати в тому ж

салоні, де Ви купуєте автівку. 

Нанесіть спеціальне маркування

на деталі автомобіля: фари, колеса,

скло � це відштовхне від нього охо�

чих вкрасти і розпродати авто час�

тинами.

Зберігайте свої автомобілі на сто�

янках, що охороняються, або в гара�

жі. Не залишайте без охорони на ніч

у дворах, які не освітлюються чи

вздовж узбіччя. 

Не користуйтесь послугами сум�

нівних СТО, не залишайте свої авто�

мобілі з ключами малознайомим

майстрам чи співробітникам автос�

тоянок та мийок. 

Ніколи не залишайте ключ у замку

запалювання, навіть якщо збирає�

теся оглянути шини авто чи просто

протерти скло. 

Не залишайте автомобіль навіть

на дуже короткий термін відчине�

ним, без увімкненої сигналізації. 

Ніколи не залишайте в автомобілі

документи, а на видному місці �

цінні речі, сумки, валізи, барсетки. 

Якщо помітили, що за автомобілем ве�

деться стеження � вживайте заходів що�

до охорони автомобіля та негайно звер�

ніться до найближчого відділку міліції. 

Якщо ваш залізний кінь обладна�

ний надскладною системою охоро�

ни, не наклеюйте на скло логотипи її

виробника. Це спрощує роботу зло�

чинцям. 

Пам'ятайте! Незаконне заволо�

діння авто краще попередити, ніж

потім шукати втрачене. Якщо Вас

таки спіткало лихо, не зволікайте,

не розраховуйте на власні сили чи

щасливий випадок, не займайтесь

пошуками самостійно, а негайно те�

лефонуйте в міліцію за телефонами: 

чергова частина 

Києво�Святошинського РВ ГУМВС 

України в Київській області: 

406�07�83, 04598�4�02�02 або 102.

Віталія Грохольська, 

помічник начальника Києво�

Святошинського РВ  по зв'язках 

з громадськістю та ЗМІ

Незаконне заволодіння тран�
спортним засобом � одне з важливих
питань боротьби зі злочинністю. Вже
цього року на території Києво�Свято�
шинського району зареєстровано 8
фактів незаконного заволодіння ав�
томототранспортом. Аби  запобігти
цьому виду злочину, вберегти від
викрадання Вашого "залізного коня"
і не стати наступною жертвою лихо�
діїв, Державтоінспекція звертається

до водіїв з наступними порадами. 
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Афганська війна тривала 10 років. Через

неї пройшло майже 700 тисяч осіб, 30 від�

сотків із них були українцями. Не поверну�

лися додому тисячі воїнів, сотні повернули�

ся інвалідами. Вони просто виконували свій

військовий обов’язок. Але чесно і героїчно.

16 лютого біля пам'ятного знака в Боярці

у парку Перемоги зібралися воїни�афганці,

представники районної та місцевої влади,

представники громадських організацій та

боярської громади: всі ті, кому небайдужа

пам'ять про воїнів�інтернаціоналістів і їх

нійжертовний подвиг. Зокрема, до присут�

ніх звернулися голова Боярської міської ра�

ди Тарас Григорович Добрівський; заступ�

ник голови Києво�Святошинської районної

державної адміністрації Анатолій Микола�

йович Іскоростенський; заступник голови

Києво�Святошинської районної ради, пер�

ший заступник голови Києво�Святошин�

ської районної організації партії регіонів

Віктор Анатолійович Костина; голова Киє�

во�Святошинської районної організації ве�

теранів Афганістану, воїнів�інтернаціоналіс�

тів Лариса Леонтіївна Козленко; секретар

Боярської міської ради, учасник бойових дій

в Афганістані Дмитро Ігоревич Паливода.

Хвилина мовчання за полеглими в Афга�

ністані була красномовнішою за будь�які

слова і гучніша за будь�які набати. Тому що і

досі болить пролита на чужій землі кров. 

І неймовірно символічною виглядала почес�

на варта у складі представників воїнів�за�

хисників трьох поколінь: солдатів Великої

Вітчизняної, воїнів�інтернаціоналістів та

юних ліцеїстів�богунівців, які лише відкри�

вають для себе ази найсвятішої на землі

професії � захисника Вітчизни.

Наступна зупинка � у Вишневому, біля не�

щодавно відкритого пам'ятника воїнам�ін�

тернаціоналістам. Тут були свічки у парку

Слави і панахида за всіма загиблими біля

підніжжя постаті солдата�афганця, який

піднявся в свою останню атаку з гранатою в

руці. 

Остання точка маршруту афганської вах�

ти пам'яті � районний Будинок культури у 

с. Новосілки, де відбулися урочисті заходи.

По�особливому звучали вітальні слова, від�

бувалося нагородження орденами та меда�

лями. А ще � зустрічі друзів�однополчан,

щасливі усмішки і скупі непрошені сльози в

очах. Фінальним акордом заходу став кон�

церт ансамблю "Перевал" з Ірпеня, учасни�

ки якого пройшли Афганістан. 

Впродовж всієї вахти пам'яті разом з вої�

нами�інтернаціоналістами були і юні ліцеїс�

ти�богунівці. Для цих наймолодших пред�

ставників збройних сил України цей день

став чи не найголовнішим уроком на шляху

здобуття військової професії. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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за державним замовленням громадян України, 

які в 2013 році закінчують навчання у загальній середній школі, 
з подальшим проходженням служби в органах внутрішніх справ.

Кандидатам надається можливість обирати для вступу навчальний

заклад системи МВС України за будь�якою спеціальністю.

"Правоохоронна діяльність" та "Правознавство":

� Національна академія внутрішніх справ; 

� Харківський національний університет внутрішніх справ;

� Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;  

� Луганський державний університет внутрішніх справ;

� Донецький юридичний інститут МВС України;

� Львівський державний університет внутрішніх справ;

� Одеський державний університет внутрішніх справ.

"Військове управління", "Автомобільний транспорт", "Інженерна

механіка", "Менеджмент", "Філологія":

� Академія внутрішніх військ МВС України.

"Правознавство":

� Національний університет "Юридична академія України імені

Ярослава Мудрого";

� Національний університет "Одеська юридична академія". 

За детальною інформацією звертатися за адресою: 

м. Боярка, вул. Хрещатик 88, 
тел.: (044) 401�60�88, (097) 273�33�36, (097) 942�20�53.

Кримінал



Для оцінювання виконавської

майстерності учасників було

запрошено висококваліфікова�

не журі: голова � Інна Андріяш �

співачка, заслужена артистка

України, директор музично�во�

кального закладу "Соло співо�

чого серця"; члени журі � Майя

Іваненко � провідний кон�

цертмейстер Київського націо�

нального університету культури

і мистецтв, викладач кафедри

культурології Києво�Могилян�

ської академії та Руслана Лоц�

ман � співачка, авторка пісень,

магістр музичного мистецтва

та вокальної педагогіки, викла�

дач кафедри теорії та методики

постановки голосу Інституту

мистецтв Національного педа�

гогічного університету імені

Н.П. Драгоманова, лауреат чи�

сленних Всеукраїнських та Між�

народних вокальних конкурсів

та фестивалів. 

Члени суддівської колегії од�

ноголосно відзначили, що цьо�

го року значно підвищився ви�

конавський рівень учасників,

покращилася якість сценічних

костюмів та фонограм, а також

поповнився репертуар викону�

ваних пісень. 

Серед переможців, певна річ

є і наші, боярські діти. Вихо�

ванці КСР ЦТМ "Оберіг": на�

родної студії естрадно�народ�

ного співу "Перлина" (керівник

Оксана Нурищенко) зібрали

найвищі нагороди. Зузанська

Тетяна та Фаюра Катерина

(кожна у своїй віковій категорії)

вибороли гран�прі у номінації

"солісти"; Аня Савченко стала

володарем диплома І ступеня,

а в дуеті зі своїм другом Шат�

ковським Миколою � диплома

ІІ ступеня.  

Також переможцями стали:

дует Асаєвич Ірина та Стельма�

шенко Анна (Боярський НВК

"Гімназія ЗОШ І ст.) � ІІІ місце в

номінації "дуети". Серед соліс�

тів: 

І місце � Сергеєв Денис (Бо�

ярська ЗОШ І�ІІІ ст. № 5); 

ІІ місце �Купчинська Вікторія

(Боярський НВК "Гімназія —

Загальноосвітня школа І ступе�

ня"); Гоц Валерія  (Боярська

ЗОШ І�ІІІ ст. № 1);  

ІІІ місце �Дудко Вероніка (Бо�

ярська ЗОШ І�ІІІ ст. № 1); Кири�

ченко Анастасія (Боярський

НВК "Гімназія — Загальноосвіт�

ня школа І ступеня � ", ЦТМ

"Оберіг"); Довгопол Ірині (Бо�

ярська ЗОШ І�ІІІ ст. № 3) прису�

дили диплом "Надія конкурсу". 

Володарі гран�прі та дипло�

мів І�го ступеня візьмуть участь

в обласному конкурсі виконав�

ців сучасної естрадної пісні "Ка�

линовий дзвін". 

Щиро вітаємо переможців та

зичимо їм успіху, натхнення, но�

вих творчих досягнень та  пере�

моги.
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Цій події не стало на заваді на�

віть те, що свого приміщення арт�

кафе не має! Справа в тому, що

арт�кафе � це черговий творчий

проект Боярського Мистецького

Братства під головуванням Віталія

Григоровича Приймаченка, ідея

якого проста � піти в народ. Відтак

першим "виходом" стала піцерія

"Маестро". 

Ведучими цього першого куль�

турно�мистецько�кулінарного за�

ходу стали: заслужений журналіст

України Ніна Харчук та член Спілки

письменників України Тетяна Во�

лодай. А учасниками проекту � всі

присутні. Тобто не лише члени

Братства, а цілком випадкові лю�

ди, які просто завітали поласувати

гарячою піцою.

Принагідно зазначимо, що цей

галасливий мистецький десант,

схожий на кочовий весільний ци�

ганський табір, висадився в піцерії

не сам по собі. Адже захід відбувся

за підтримки Боярської міської ра�

ди, представленої на заході секре�

тарем міської ради Дмитром Па�

ливодою та заступником Бояр�

ського міського голови Валерієм

Дубовецьким, а також Боярського

краєзнавчого музею, який пред�

ставляла директор Любов Крав�

ченко. 

Струм творчості � 
у броунівськім русі…

Того дня піцерія "Маестро" була

схожа на казкову рукавичку, стільки

народу у неї набилося. Причому ця

маса людей вирувала й переміщу�

валася в пошуках хоча б якогось

"посадочного" місця, скоса погля�

даючи на змінені до невпізнанності

стіни піцерії. Приміщення нагадува�

ло скоріше музей чи мистецький

салон, адже тут розмістилися кар�

тини боярських художників Олек�

сандра Малінченка, Юрія Шпака,

Василя Ганджуги, Ніни Знови. А на

довжелезному столі, який щільно

обсіли "братчики" та "братчині" �

прикраси від Ніни Знови та інших

майстрів ужитково�прикладного

мистецтва. 

Та ще всіма роботами можна бу�

ло не лише помилуватися, а й

придбати їх! В подарунок своїй ко�

ханій, а чи собі самій, якщо Ви � жін�

ка. 

Всі бажаючі мали можливість у

цій радісній метушні стати учасни�

ком бліц�майстер�класів: пізнати

ази професії, наприклад, ювеліра. А

якщо вам до вподоби фарби та

пензлі, то вам � до Юрія Горбачова.

Боярський художник, до речі,

запросив усіх присутніх на заплано�

ваний Боярським мистецьким

братством пасхальний пленер на

природі, в лісі, поблизу Храму Ви�

несення Чесних Древ Хреста Гос�

поднього. "Ми � боярські художни�

ки � вирішили в такий спосіб заяви�

ти не лише про себе, а й про свої

мистецькі витоки. Особисто я обі�

цяю до закінчення пленера навчити

малювати всіх і кожного, хто завітає

до нашої творчої пасхальної май�

стерні під відкритим небом", � пе�

реконаний Юрій Горбачов. 

Відбувся також концерт за учас�

тю боярських поетів та співаків,

який відкрила пісня від Валерії Гоц.

А "Тріо�Ріо +" у складі Тетяни Воло�

дай, Людмили Яковенко, Оксани

Нурищенко та керівника ансамблю

Майї Іваненко, порадувало всіх

присутніх цілим міні�концертом.

Справжнім хітом стала пісня Тетяни

Володай про кохання � своєрідний

гімн боярських жінок. 

Пісенні номери чергувалися з по�

етичними. Зокрема, свої вірші про�

читали Любов Діденко, Любов Осі�

пенко, Олена Новаковська, Андрій

Ткаченко, Володимир Токовенко,

Валентин Лямічев. 

Своїм творчим доробком на тему

весни та кохання мали змогу поді�

литися не лише члени Боярського

мистецького братства, але й всі, хто

забрів того дня "на вогник" до піцерії

спеціально, а чи цілком випадково.

Причому в цьому випадку варто бу�

ло бути готовими до будь�яких нес�

подіванок. Наприклад, юнак на ім'я

Андрій прочитав свою поезію в жан�

рі соціальної сатири, яка змусила

боярчан бодай на мить поглянути на

наше боярське життя не через "ро�

жеві окуляри" мистецького підне�

сення, а трохи з іншого боку. 

"Глас народу"
Серед захоплених відгуків хотів

би відзначити думки простих відві�

дувачів піцерії. 

Олександр: "Все просто чудово!

Зайшов випадково, але зовсім про

це не шкодую".

Олег: "Я знав, що сьогодні тут

відбуватиметься щось цікаве, бо

кілька разів проходив повз оголо�

шення�афішки на дверях піцерії.

Але що буде так класно � навіть

уявити не міг!"

Пані Людмила: "Мені здається,

що саме в таких залах, до яких лю�

ди просто заходять відпочити і пе�

рекусити, варто проводити такі зус�

трічі для широкого загалу, а не для

вузького кола людей, які розбира�

ються у мистецтві".

Пані Валентина: "Я приїхала з Ки�

єва. Мені дуже подобається ця

мистецька зустріч, яка єднає всіх�

всіх�всіх. Боярська мистецька ат�

мосфера � це річ справді унікаль�

на".

Розділим радість ми, 
немов гарячу піцу 

І творчість, і радість � все того ве�

чора було тут спільним. Зокрема,

радість від лотереї, в якій розігрува�

лися книги боярських авторів, кар�

тини боярських художників та інші

цікаві подарунки з символікою на�

шого рідного міста. Чи захоплення

від виграних в лотерею суперпри�

зів. Так, наприклад, Інна Дерій ста�

ла щасливою володаркою картини

Любові Діденко "Сакура в Боярці",

Олександрові Вікулкіну про цей ве�

чір нагадуватиме "Весняний етюд"

пензля Олександра Малінченка.

На думку директора піцерії Вале�

рія Храпачевського, все, "що тут

відбувалося � неформально, весе�

ло, просто і оригінально. Люди від�

почивали, жартували. Це стало пе�

реконливим доказом того, що вечір

таки вдався". 

Директор Боярського краєзнав�

чого музею Любов Кравченко на

завершення вечора висловила за�

гальну думку: "Виставка � чудова,

вірші � нові, пісні � дзвінкі. А тому ба�

жаю всім успіху і бажання творити,

щоб нам усім було краще і веселіше

жити.

Відтак � приєднуйтесь! Бо ми то�

го таки варті!

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Оригінальний пода�
рунок до Дня Святого Ва�
лентина отримали 10 люто�
го боярчани. Вперше в істо�
рії міста тут відкрилося арт�
кафе. 

16 лютого 2013 року в
Києво�Святошинському район�
ному центрі творчості молоді
"Оберіг" відбувся районний ди�
тячо�юнацький конкурс вокаль�
ного мистецтва "Солов'їна піс�
ня". У конкурсі взяло участь 119
дітей (із них: 6 � ансамблів, 2 �
дуети, 54 � солісти), 27 навчаль�
них закладів, 30 керівників гур�
тків. 
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

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

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

да
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу

все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:30 Погода
09:35 221. Екстрений

виклик. Тиждень
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 Шеф�кухар країни
12:35 Право на захист
12:55 Темний силует
13:05 Діловий світ
13:10 Енергоблок
13:20 Х/ф "Тіні зникають

опівдні" 
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдо�

перекладом)
15:10 Euronews
15:15 Наука
15:20 Діловий світ. Агро�

сектор
15:25 І. Попович. "Трем�

бітар української
душі" 

16:00 Х/ф "Вічний пок�
лик" 

18:20 Новини (із сурдо�
перекладом)

18:30 Агро�News

18:45 Діловий світ
19:00 Сільрада
19:20 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Кіно в деталях
00:15 Від першої особи

06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:10 Х\ф "Кавказька поло�

нянка, або Нові при�
годи Шурика" (1)

13:55 "Не бреши мені � 3"
15:00 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:00 "Просто�шоу з Юрі�

єм Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Завтра буде

завтра" (1)
22:45 "Гроші"
23:50 ТСН
00:05 Т/с "Незабутнє" (2)

05:40 Х/ф "Хід у відпо�
відь" (1)

07:00 Новини

07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Зникла імпе�

рія"
11:20 Х/ф "Любити не

можна забути"
12:00 Новини
13:35 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським"

14:30 Міжнародний фес�
тиваль гумору
"Юрмала"

16:15 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Шлюб за запо�

вітом" (2)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Двадцять років

без любові"
22:25 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2"
00:25 Д/ф "Друге при�

шестя Ванги"

06:00 Приколи на перерві
06:05 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 У ТЕТа тато!
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

14:35 Даєш молодь!
15:35 Вайфайтери
16:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
17:15 10 кроків до кохан�

ня
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:00 Велика різниця
22:25 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
23:00 Дурнєв+1
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с "Реальна кров" (3)

05:50 Служба розшуку ді�
тей

05:55 Погода
06:00 Світанок
07:00 Ділові факти
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:50 Факти тижня з 

О. Соколовою
(повтор)

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:10 Х/ф "О, везунчик!" 
12:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�укра�

їнськи
13:10 Т/с "Бомбило"
14:55 Х/ф "Грозові воро�

та" 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Балада про

бомбера"
22:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:15 Свобода слова з 

А. Куликовим
01:20 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм

05:35 "Чужі помилки. Зга�
дати все"

06:20 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна прав�

да про зірок"
09:50 Х/ф "Троянда вітрів

прощальних" (1)
11:40 "МайстерШеф"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Метод Фрей�

да" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 3"
23:20 "Битва екстрасен�

сів"
00:25 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:10 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Шоку�
юче

06:35 Підйом
06:40 Очевидець. Шоку�

юче
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "П'ятий еле�

мент"
11:40 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "КітПес"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
17:55 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Не плач за

мною, Аргентино!"
20:50 Т/с "Вороніни"
21:55 Т/с "Світлофор"
23:00 Т/с "Щасливі ра�

зом"
00:00 Т/с "Щоденники

вампіра � 2" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:50 Х/ф "Ігри у солда�

тиків" (1)
11:50 Х/ф "Кіт у капелюсі"
13:15 "Пороблено в Укра�

їні"
14:30 "Звана вечеря"
15:30 "КВК"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Лямур Тужур"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 Х/ф "Трансформе�

ри � 3. Темний бік
Місяця" (2)

00:45 Х/ф "Весільна ве�
чірка" (1)

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:30 Х/ф "Акція" (1)
08:05 "Агенти впливу"
09:00 "Православні святі"
10:55 Т/с "Павутиння � 6"

14:55 Т/с "Сліпий � 3"
18:30 "Випадковий сві�

док"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Поцілунок

дракона" (2)

06:00 Т/с "Фурцева. Ле�
генда про Катери�
ну" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчо�

го Савельєва" (1)
22:00 Х/ф "Мумія � 3.

Гробниця Імперато�
ра Драконів" (2)

00:10 Т/с "У полі зору. Чет�
вертий сезон" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, 

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

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

да
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу

все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Аудієнція. Країни

від А до Я
09:45 "Секрети успіху"з

Н. Городенською
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 Т/с "Москва. Три

вокзали"
12:35 Крок до зірок
13:15 Хай щастить
13:35 Діловий світ
13:45 Х/ф "Тіні зникають

опівдні" 
15:00 Новини (із сурдо�

перекладом)
15:10 Euronews
15:15 Наука
15:20 Діловий світ. Агро�

сектор
15:25 І. Попович. "Трембі�

тар української ду�
ші" 

16:05 Х/ф "Вічний пок�
лик" 

18:20 Новини (із сурдо�
перекладом)

18:30 Діловий світ

18:45 221. Екстрений
виклик. Тиждень

19:25 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Ад�

реналін"
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Чоловіча ро�

бота � 2"
00:15 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне

століття. Роксо�
лана" (1)

12:25 Т/с "Завтра буде
завтра" (1)

14:55 "Сімейні мелодра�
ми"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм Горбуно�
вим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне

століття. Роксо�
лана" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Завтра буде

завтра" (1)
22:45 "Українські сенса�

ції"
23:50 ТСН
00:05 Т/с "Незабутнє" (2)

05:40 Т/с "Говорить полі�
ція!"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Двадцять років

без любові"
11:05 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським"

12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським"

14:05 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
16:00 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Шлюб за запо�

вітом" (2)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Двадцять років

без любові"
22:25 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2"

06:00 Приколи на перерві
06:05 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:35 Даєш молодь!
15:35 Вайфайтери
16:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
17:15 10 кроків до кохан�

ня
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:00 Велика різниця
22:25 Т/с "Вісімдесяті" (2)
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:25 Анекдоти

05:25 Погода
05:30 Факти
05:55 Світанок
06:55 Ділові факти
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:50 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
12:05 Анекдоти по�укра�

їнськи
12:35 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:45 Т/с "Балада про

бомбера"
16:45 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Балада про

бомбера"
22:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:20 Х/ф "Невидимий

бік" (2)

05:25 "Чужі помилки.
Свята правда"

06:10 "Усе буде добре!"
08:00 "Неймовірна прав�

да про зірок"
09:40 "Зіркове життя. Ня�

ні�монстри"
10:40 Х/ф "Бажання" (1)
12:50 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Метод Фрей�

да" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбива�

ємо дітей"

05:10 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Шоку�
юче

06:35 Підйом
06:40 Очевидець. Шоку�

юче
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не плач за

мною, Аргентино!"
10:05 Т/с "Кадетство"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "КітПес"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
17:55 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Щоденник лі�

каря Зайцевої"
20:45 Т/с "Вороніни"
21:50 Т/с "Світлофор"
23:00 Т/с "Щасливі ра�

зом"

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:20 "Три сестри"
10:25 Х/ф "Втеча" (1)
12:20 "Добрий вечір, тва�

рини"
13:20 "Дім на заздрість

усім"
14:15 "Шопінг монстри"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Розсміши коміка"
21:00 "Велика різниця "
22:00 "2 смужки"
23:20 "Вечір. Паша. Зорі"

06:10 Х/ф "Подвиг Оде�
си" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні спра�

ви"
10:00 "Медичні таємниці"
10:25 Т/с "Відчиніть, мілі�

ція!"
12:15 Т/с "Повернення

Турецького"
14:55 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Навігатор"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Хроніка за�

темнення" (3)

06:00 Т/с "Фурцева. Ле�
генда про Катери�
ну" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Кордон слідчо�

го Савельєва" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Вантаж
200"

13:10 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчо�

го Савельєва" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
00:00 Т/с "Рімм" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1573� Іван Федорович заснував друкарню у
Львові

НАРОДИЛИСЯ:

1871� Леся Українка, українська поетеса
1887� Лесь Курбас, український актор, режи�
сер, реформатор українського театру
1905 � Павло Вірський, український хореог�
раф, організатор Національного ансамблю
танцю України

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1616 � інквізиція звільнила Галілея

НАРОДИВСЯ: 

1802 � Віктор Гюґо, французький письменник

1829 � Леві Стросс, "батько джинсів"

1933 � Любомир Гузар, Верховний архієпис�
коп УГКЦ у 2001�11, кардинал
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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 Спорт
06:15, 07:10, 08:05 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою до�

дому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Офіційна хроніка
09:05 Околиця
09:30 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 Т/с "Москва. Три

вокзали"
12:30 Діловий світ
12:40 Погода
12:50 Книга.ua
13:10 Українська пісня
13:45 Х/ф "Тіні зникають

опівдні" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:10 Euronews
15:15 Наука
15:20 Діловий світ. Агро�

сектор
15:25 "Культ особистості".

Ю. Рибчинський
15:45 Х/ф "Вічний поклик" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Криве дзеркало
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Криве дзеркало
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Чоловіча робо�

та � 2"
00:15 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:25 Т/с "Завтра буде

завтра" (1)
14:55 "Сімейні мелодрами"
15:55 "Просто�шоу з Юрі�

єм Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Завтра буде

завтра" (1)
22:45 "Табу з Миколою Ве�

реснем"
23:50 ТСН
00:05 Т/с "Незабутнє" (2)

05:40 Т/с "Говорить полі�
ція!"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:10 Т/с "Двадцять років

без любові"

11:05 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Канев�
ським"

12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським"

14:05 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
16:00 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Шлюб за запові�

том" (2)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Двадцять років

без любові"
22:25 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2"
00:25 "Парк автомобільно�

го періоду"

06:00 Приколи на перерві
06:05 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:35 Даєш молодь!
15:35 Вайфайтери
16:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
17:15 10 кроків до кохання
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:00 Велика різниця
22:25 Т/с "Вісімдесяті" (2)
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с "Реальна кров" (3)

05:20 Служба розшуку ді�
тей

05:25 Погода
05:30 Факти
05:55 Світанок
06:55 Ділові факти
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:10 Анекдоти по�україн�

ськи
12:35 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:45 Т/с "Балада про бом�

бера"
16:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Балада про бом�

бера"
22:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:20 Х/ф "Король гово�

рить!" (2)
01:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

06:15 "Чужі помилки. Таєм�
ниця старої ціли�
тельки"

07:00 "Усе буде добре!"
08:55 "Неймовірна правда

про зірок"
10:40 "Зіркове життя. Пе�

ремогти рак"
11:40 "Кохана, ми вбиває�

мо дітей"

13:20 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Метод Фрей�

да" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата для тата"
00:15 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:15 Т/с "Як сказав
Джим"

05:55 Очевидець. Шокуюче
06:35 Підйом
06:40 Очевидець. Шокуюче
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щоденник ліка�

ря Зайцевої"
10:00 Т/с "Кадетство"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:15 Kіds Tіme
13:20 М/с "КітПес"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Щоденник ліка�

ря Зайцевої"
20:45 Т/с "Вороніни"
21:50 Т/с "Світлофор"
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Т/с "Щоденники

вампіра � 2" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:30 "Три сестри"

10:35 Х/ф "Розсіяний"
12:20 "Добрий вечір, тва�

рини"
13:20 "Дім на заздрість

усім"
14:15 "Шопінг монстри"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця "
22:00 "2 смужки"
23:20 "Вечір. Паша. Зорі"
00:20 Х/ф "Розсіяний"

06:05 Х/ф "Зелений фур�
гон" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "Медичні таємниці"
10:25 Т/с "Відчиніть, мілі�

ція!"
12:20 Т/с "Повернення Ту�

рецького"
14:55 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Навігатор"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Кінець світу:

наднова" (2)

06:00 Т/с "Фурцева. Леген�
да про Катерину" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Вантаж 200.
Продовження"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:40 Т/с "Подружжя" (1)
15:40 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
21:00 Т/с "Слід. Краса ви�

магає жертв" (2)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
00:00 Т/с "Рімм" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Рота старшого
лейтенанта Олександра
Дороніна відряджена на
Північний Кавказ.
Командир полку
полковник Галкін
доручає Дороніну
оборону перевалу
"Грозові ворота". До
роти Дороніна
відряджають групу
спецназу ГРУ під
командуванням майора
Єгорова, у якого кілька
років тому від рук
терористів загинули
дружина і син.
Незабаром після прибуття на перевал, Єгоров
знайомить Дороніна зі своєю довіреною особою �
Шахом, колишнім чеченським генералом. У Шаха є
достовірна інформація, що до перевалу стягаються
великі сили бойовиків. Вони готуються завдати роті
нищівного удару...

“Грозові ворота", 
Понеділок, 25 лютого, ICTV, 14:55

Сюжет стрічки
розповість про
герцога, який
готується вступити на
британський престол �
майбутнього короля
Георга VI, батька
нинішньої королеви
Єлизавети II. Після
того, як його брат
відрікається від
престолу, герой
неохоче погоджується
на трон. Змучений
страшним нервовим
заїканням і сумнівами
в своїх здібностях
керувати країною,
Георг звертається за допомогою до
неортодоксального логопеда на ім'я Лайонел Лог.

"Король говорить",
Середа, 27 лютого, ICTV, 23:20

У поліції США існує безліч
видів спецназу, але найкруті�
шим по праву вважається
Особливий підрозділ, відбір
до лав якого є справжнім вип�
робуванням. Джима Стріта з
лос�анджелеської поліції за�
раховують до складу Особли�
вого підрозділу. Після навчан�
ня і тренувань молоде попов�
нення на чолі з командиром
Хондо чекає перше випробу�

вання � перевезення відомого наркобарона з
в'язниці в руки ФБР.

Просте на перший погляд завдання ускладню�
ється тим, що багатий полонений призначає за
своє визволення неймовірний куш � 100 мільйо�
нів доларів! Тому на всьому шляху підрозділу на�
лежить відбивати безперервні атаки охочих от�

римати нагороду...

"Спецназ міста янголів" , 
Неділя, 3 березня, Інтер, 22:55

Впливовий бізнесмен Еду�
ард Іванович звертається до
полковника міліції Єгорова з
проханням за велику винаго�
роду посприяти йому в неза�
конному вивезенні радіоак�
тивних відходів з Англії й по�
хованні їх на території Росії.
Єгоров доручає цю операцію
звільненому з органів міліції
Сергію Самсонову. Друг Сам�
сонова � журналіст Кирилов �
володіє інформацією про цю
операцію і починає власне
розслідування, яке коштує
йому життя. Вражений смер�
тю близького друга, Самсо�
нов починає самостійно розбиратися в цій справі.

"Небезпечна комбінація" 
Пятниця, 1 березня, НТН, 23:10

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Іспанія, море, яхта � від�
пустка з набридлою моло�
дому Уїллу Шоу компанією
родичів... Ніхто не міг при�
пустити, що вже через кіль�
ка годин палуба яхти буде
залита кров'ю, а члени сім'ї
Шоу стануть заручниками в
руках невідомих. У пошуках
рідних Уїлл мимоволі дізна�
ється про державну змову і
розкриває таємниці свого
батька. У хлопця всього де�
кілька годин, щоб врятувати
сім'ю і країну від загибелі.

"Серед білого дня",
Субота, 2 березня, 1+1, 22:10

Історія невеликого села
Зелений Дол, яке загуби�
лося в глушині тайги, ста�
ла віддзеркаленням долі
величезної країни. Перед
глядачем розгортається
широка панорама народ�
ного життя: від розгрому
білих банд Колчака до пер�
шої борозни трактора на
колгоспній межі, від пер�
ших виборів у Верховну
Раду до проводів зелено�
дольців на фронти Великої
Вітчизняної війни, від тру�
дового подвигу жіночих
рук у тилу до Дня Перемо�
ги, до першого післявоєн�
ного хліба…

"Тіні зникають опівдні",
Вівторок, 26 лютого, Перший національний, 13:45

У ЦЕЙ ДЕНЬ:
1932 � Джеймс Чедвік відкрив нейтрон
1939 � створено Спілку композиторів України

НАРОДИЛИСЯ: 
1902 � Джон Стейнбек, американський пись�
менник
1913 � Ірвін Шоу, американський письменник
1932 � Елізабет Тейлор, американська актриса,
лауреат премії "Оскар"

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 Спорт
06:15, 07:10, 08:05 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою до�

дому
07:15 Огляд преси
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Караоке для дорос�

лих
10:10 Т/с "Маруся"
11:40 Т/с "Москва. Три вок�

зали"
12:30 Х/ф "Тіні зникають

опівдні" 
14:45 Діловий світ
14:55 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чоловіки)
16:30 Діловий світ. Агро�

сектор
16:40 Про головне
17:10 Х/ф "Вічний поклик" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:50 Трійка, Кено, Макси�

ма
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт

23:15 Погода
23:20 Х/ф "Чоловіча робо�

та�2" 
00:15 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:25 Т/с "Завтра буде зав�

тра" (1)
14:55 "Сімейні мелодрами"
15:55 "Просто�шоу з Юрі�

єм Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Завтра буде зав�

тра" (1)
22:45 "Моя хата скраю"
23:55 ТСН
00:10 Т/с "Незабутнє" (2)

05:40 Т/с "Говорить полі�
ція!"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:10 Т/с "Двадцять років

без любові"

11:05 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Канев�
ським"

12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським"

14:05 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
16:00 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Шлюб за запові�

том" (2)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Двадцять років

без любові" 
22:25 Т/с "По гарячих слі�

дах � 2" 
00:25 Д/ф "Дивна справа.

Смертельна маска"

06:00 Приколи на перерві
06:05 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:35 Даєш молодь!
15:35 Вайфайтери
16:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
17:15 10 кроків до кохання
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!

21:35 Одна за всіх
22:00 Велика різниця
22:25 Т/с "Вісімдесяті" (2)
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с "Реальна кров" (3)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:15 Анекдоти по�україн�

ськи
12:35 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:45 Т/с "Балада про бом�

бера"
16:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Балада про бом�

бера"
22:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:15 Х/ф "Початок" (2)
01:55 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:45 "Чужі помилки. Втра�
чене немовля"

06:25 "Усе буде добре!"
08:15 "Неймовірна правда

про зірок"

10:00 "Зіркове життя. Ви�
жити та подолати"

11:00 Х/ф "Молода дружи�
на"(1)

13:00 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Метод Фрей�

да"(1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кулінарна династія"
00:15 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:10 Т/с "Як сказав Джим"
05:55 Очевидець. Шокуюче
06:35 Підйом
06:40 Очевидець. Шокуюче
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щоденник ліка�

ря Зайцевої"
10:00 Т/с "Кадетство"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "КітПес"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Щоденник ліка�

ря Зайцевої"
20:45 Т/с "Вороніни"
21:50 Т/с "Світлофор"
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Т/с "Щоденники вам�

піра � 2" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:10 "Три сестри"
10:10 Х/ф "Близнюк"
12:20 "Добрий вечір, тва�

рини"
13:20 "Дім на заздрість

усім"
14:15 "Шопінг монстри"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "2 смужки"
23:20 "Вечір. Паша. Зорі"
00:20 Х/ф "Близнюк"

05:45 "Легенди карного
розшуку"

06:15 Х/ф "Гу�га" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "Медичні таємниці"
10:25 Т/с "Відчиніть, мілі�

ція!"
12:20 Т/с "Повернення Ту�

рецького"
13:15 Х/ф "Пастка"
14:55 Т/с "Літєйний"

16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Навігатор"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Вегас" (2)
23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "Патруль вимі�

рів" (2)

06:00 Т/с "Фурцева. Леген�
да про Катерину" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Усе могло б бу�
ти інакше"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:40 Т/с "Подружжя" (1)
15:40 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
21:00 Т/с "Слід" (2)
22:00 Д/с "1941"
23:00 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

06:00 Ранкова молит�
ва

06:05, 07:00, 08:00 Но�
вини

06:10, 07:05, 23:10,
01:10 Спорт

06:15, 07:10, 08:05,
09:20, 23:15 По�
года

06:20 Рецепти здо�
ров'я

06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з достав�

кою додому
07:15 Огляд преси
07:20, 07:40 Країна on

lіne
07:35 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
09:00 Підсумки дня
09:15, 12:55 Офіційна

хроніка
09:25 Д/ф "Корюків�

ська трагедія.
Злочин проти
людяності"

10:15 Т/с "Маруся. По�
вернення"

11:00 Концертна прог�
рама

13:00 Діловий світ
13:10 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
13:40 Соціальне шоу

"Адреналін"
15:00 Новини (із сур�

доперекладом)
15:10 Офіційна хроніка
15:15 Діловий світ. Аг�

росектор
15:20 Криве дзеркало
16:25 Біатлон. Кубок

світу. Спринт

(жінки)
17:55 Діловий світ
18:15 М. Поплавський.

"Шоу продовжу�
ється"

18:55 Футбол.
Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (До�
нецьк) � "Волинь"
(Луцьк)

21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Концерт інстру�

ментальної музи�
ки "Радіобенд О.
Фокіна"

22:55 Трійка, Кено, Се�
кунда удачі

23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Х/ф "Чоловіча

робота�2"
00:15 Від першої осо�

би

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 "Сні�
данок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард"
(1)

10:00 "Шість кадрів"
10:25, 17:10 Т/с

"Величне сто�
ліття. Роксола�
на � 2" (1)

12:25 Т/с "Завтра буде
завтра" (1)

14:55 "Сімейні мелод�
рами"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм Горбуно�
вим"

16:45 "ТСН. Особливе"
20:15 "Вечірній квар�

тал"
22:00 Х/ф "Липучка" (2)

23:50 Х/ф "Дика штуч�
ка" (2)

01:50 Х/ф "Серед біло�
го дня" (2)

05:40 Т/с "Говорить
поліція!"

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Но�
вини

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"

09:10 Т/с "Двадцять
років без любові" 

11:05, 12:15 Д/с
"Слідство вели...
з Леонідом Ка�
невським"

14:05 "Судові спра�
ви"

15:00 "Сімейний суд"
16:00 Т/с "По гарячих

слідах � 2" 
18:10 Т/с "Шлюб за за�

повітом 2. По�
вернення Сан�
дри" (2)

20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:00 Х/ф "Аналізуючи

те..." (2)

06:00 Приколи на пе�
рерві

06:05 ТЕТ
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 Байдиківка
07:55 Мультик з Лунті�

ком
09:00 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що гово�

рить з привида�
ми" (1)

12:55 Богиня шопінгу
13:30 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)
14:35 Даєш молодь!
15:35 Вайфайтери
16:15 Чортівня щодня
17:15 10 кроків до ко�

хання
18:20 Одна за всіх
19:25 Даєш молодь!
20:30 Віталька
21:30 Що якщо?
21:55 Велика різниця
23:00 Бабуни & діду�

ни � 2
00:00 Т/с "Реальна

кров" (3)

05:55 Світанок
06:55, 07:40 Ділові

факти
07:00 Погода
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:50 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20, 01:35

Надзвичайні но�
вини з К. Стогні�
єм

10:10, 16:55 Т/с "Вули�
ці розбитих ліх�
тарів"

12:10 Анекдоти по�ук�
раїнськи

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс чес�

ті"
13:50 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
15:00 Т/с "Балада про

бомбера"
18:45 Факти. Вечір
20:05 Х/ф "Непере�

можний" 
23:50 Х/ф "Залізна леді" 

05:25 Х/ф "КостяНіка.
Час літа" (1)

07:05 Х/ф "Сімейний
дім" (1)

17:50 "Вікна�Новини"
18:00 Х/ф "Сімейний

дім" (1)
20:05 "Моя правда.

На�На: кумири з
підворіття"

22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Моя правда.

На�На: кумири з
підворіття"

00:15 Х/ф "Молода
дружина"(1)

05:55, 06:40 Очеви�
дець. Шокуюче

06:35, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом

07:30, 08:30, 19:00 Ре�
портер

07:35, 08:35, 19:30 По�
года

09:00, 19:50 Т/с "Що�
денник лікаря
Зайцевої"

10:00, 15:50 Т/с "Ка�
детство"

11:00 Т/с "Вороніни"
13:20, 14:35 Kіds Tіme
13:25 М/с "КітПес"
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
16:50, 21:50 Т/с "Світ�

лофор"
17:55 20:45 Т/с "Воро�

ніни"
19:25 Спортрепортер
23:00 Т/с "Щасливі ра�

зом"
00:00 Т/с "Щоденники

вампіра � 2" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:30 "Три сестри"
10:35, 00:30 Х/ф "Те�

лепні" (1)
12:20 "Добрий вечір,

тварини"
13:20 "Дім на заз�

дрість усім"
14:15 "Шопінг монс�

три"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заз�

дрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "КВК"
21:20 "Розсміши комі�

ка"
22:15 "Пороблено в

Україні"
23:30 "Вечір. Паша.

Зорі"

05:50 Х/ф "Криміналь�
ний талант" (1)

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 Т/с "Полювання
на ізюбра"

14:45 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Навігатор"
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Наказано
знищити. Опера�
ція "Китайська
скринька" (1)

23:10 Х/ф "Небезпеч�
на комбінація"

01:00 Х/ф "Весілля" (2)

06:00 Т/с "Фурцева.
Легенда про Ка�
терину" (1)

07:00, 17:00, 19:00 По�
дії

07:20 Ранок з Украї�
ною

09:20, 13:10, 17:15 Т/с
"Слід" (1)

10:00 Т/с "Кордон
слідчого Саве�
льєва" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Під�
московні вечори"

14:40 Т/с "Подружжя" (1)
15:40 Щиросерде зіз�

нання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Церемонія вру�

чення Народної
премії "Телезір�
ка"

22:10 Т/с "Мент у за�
коні" (2)

01:50 Т/с "Безмовний
свідок � 2" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1933 � після провокаційного підпалу рейхстагу
президент Німеччини Гінденбург підписав указ,
що скасував усі основні громадянські свободи

НАРОДИЛИСЯ: 

1693 � Анна Іоанівна, російська імператриця

1887 � Сергій Едуардович Борткевич, український
композитор та піаніст

1901 � Роман Сімович, український композитор

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1555 � Нострадамус опублікував свою книгу
пророцтв

НАРОДИВСЯ: 

1810 � Фридерик Шопен, видатний польський

композитор і піаніст
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06:00 Ранкова молит�

ва

06:05, 07:25, 08:55,

09:00, 09:20,

14:45, 19:00,

19:35, 23:00 По�

года

06:10 Клуб гумору

07:30 Фільм�концерт

"В. Леонтьєв.

Час летить, нена�

че вершник"

09:05 Школа юного 

суперагента

09:25 Як це?

09:50 Досвід

11:15 Х/ф "Міраж"

14:55 Біатлон. Кубок

світу. Гонка пе�

реслідування

(жінки)

15:50 В гостях у 

Д. Гордона

16:45 Біатлон. Кубок

світу. Гонка пе�

реслідування

(чоловіки)

18:00 20�річчя Асоціа�

ції автомобілістів

України

19:05 Золотий гусак

19:40 "Мелодія двох

сердець". Біло�

ножки

20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:25 Кабмін: подія

тижня

21:40 Без цензури

22:10 Українська пісня

22:50 Суперлото, Трій�

ка, Кено

23:05 Ера здоров'я

23:35 Кіно в деталях

00:25 Сміх з достав�

кою додому

06:00 "Ремонт +"

06:15 Х/ф "Мія та міль�

йонер" (1)

08:00 "Світське життя"

09:00 "Хто там?"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Світ навиворіт �

4: В'єтнам"

12:00 М/ф "Бернард"

(1)

12:35 Х/ф "Остання

пісня" (1)

14:45 Х/ф "Джордж із

джунглів" (1)

16:40 "Вечірній квар�

тал"

18:30 "Розсміши комі�

ка � 2"

19:30 ТСН

20:00 Х/ф "Паралельні

світи" (2)

22:10 Х/ф "Серед біло�

го дня" (2)

00:00 Х/ф "Шкіра, в

якій я живу" (3)

05:50 "Шустер Lіve"

09:00 "Орел і Решка"

10:00 "Смачне поба�

чення"

11:00 "Вечірній Київ"

12:55 Т/с "Танки бруду

не бояться" (1)

17:05 Міжнародний

фестиваль гумо�

ру "Юрмала"

20:00 "Подробиці"

20:25 Міжнародний

фестиваль гумо�

ру "Юрмала �

2012"

22:20 Церемонія наго�

родження "Vіva!

Найкрасивіші�

2012"

00:20 Х/ф "Кращий

друг" (2)

06:00 Ералаш

07:15 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:25 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)

10:00 М/с "Ліло і Стіч" (1)

11:00 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)

13:10 Т/с "Половинки" (1)

14:50 Х/ф "Як одружи�

тись з мільяр�

дершою" (1)

16:50 Х/ф "Нью�Йорк�

ське таксі" (1)

18:50 Х/ф "Таксі�3" (1)

20:40 Віталька

22:25 Що якщо?

23:00 Х/ф "28 тижнів

потому" (3)

01:00 Х/ф "У мами по�

бачення з вампі�

ром" (1)

05:50 Світанок

06:45 Козирне життя

07:15 Х/ф "Залізна ле�

ді" 

09:20 Зірка YouTube

09:40 Дача

10:50 Квартирне пи�

тання

11:45 Дивитися всім!

12:45 За кермом

13:10 Х/ф "Непере�

можний" 

16:50 Несекретні фай�

ли

17:50 Максимум в Ук�

раїні

18:45 Факти. Вечір

19:00 Х/ф "Місто зло�

діїв" 

21:30 Х/ф "Законос�

лухняний грома�

дянин" 

23:30 Х/ф "Від заходу

до світанку�2.

Криваві гроші Те�

хасу" (2)

00:55 Х/ф "Від заходу

до світанку�3.

Дочка ката" (2)

05:15 "Наші улюблені

мультфільми" (1)

06:25 Х/ф "Біле сонце

пустелі" (1)

07:50 "Караоке на

Майдані"

08:50 "Їмо вдома"

09:50 "Хата для тата"

11:45 "Моя правда.

На�На: кумири з

підворіття"

15:15 "Слідство ведуть

екстрасенси"

19:00 Х/ф "Кров не во�

да"(1)

22:35 "Детектор брехні

� 3"

23:30 "Зіркове життя.

Няні�монстри"

06:40 Т/с "Ластівчине

гніздо"

08:00 Новий погляд

09:00 М/с "Роги і Ко�

пита. Повернен�

ня"

09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:00 Файна Юкрайна

10:55 Уральські пель�

мені

12:25 Люди ХЕ

13:25 Нереальна істо�

рія

14:45 Т/с "Татусеві

дочки"

16:10 Х/ф "Карате�па�

цан"

19:10 Х/ф "Наймані

вбивці"

22:00 Х/ф "Блейд � 2" (2)

00:15 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана Андер�

сена" (1)

10:00 М/ф

10:50 М/ф "Чорний ко�

тел" (1)

12:15 Х/ф "Бруно" (1)

14:20 "Подаруй собі

життя"

15:30 Х/ф "Відлига"

17:15 "Лямур Тужур"

18:10 "Розсміши коміка"

19:10 "КВК"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

00:00 Х/ф "Щасливий

кінець" (2)

06:00 "Легенди бан�

дитського Києва"

06:25 "Залізний Ос�

кар"

06:55 Х/ф "Вони вою�

вали за Батьків�

щину" (1)

09:40 Х/ф "Небезпеч�

на комбінація"

11:30 "Речовий доказ".

Білий китаєць

12:00 "Головний свідок"

12:50 "Лохотрон"

13:20 Т/с "Танкер

"Танго"

19:00 Т/с "Павутиння � 6"

22:45 "Випадковий

свідок"

23:00 "Головний сві�

док"

23:55 Х/ф "Шостий

день" (2)

02:00 Х/ф "Трансмор�

фери � 2" (2)

06:00 Срібний апель�

син

07:00 Події

07:10 Х/ф "Бетховен �

4" (1)

09:00 Т/с "Інтерни" (1)

10:00 Таємниці зірок

11:00 Найкращий ку�

хар на селі

12:00 Т/с "Дорога моя

людина" (1)

13:50 Х/ф "Мелодія ко�

хання" (1)

15:30 Т/с "Слід" (1)

18:00 Т/с "Умови кон�

тракту" (1)

19:00 Події

19:20 Т/с "Умови кон�

тракту" (1)

21:20 Т/с "Друге пов�

стання Спарта�

ка" (1)

23:20 Т/с "Дикий" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

К1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 Ранкова молит�

ва

06:05, 07:35, 08:55,

09:00, 09:25,

13:20, 15:50,

16:50, 23:35 По�

года

06:10 Світ православ'я

06:40, 00:50 Сміх з

доставкою додо�

му

07:10 Сільський час

07:40 Ток�шоу "Дружи�

на"

09:05 Хто в домі хазя�

їн?

09:30 Крок до зірок

10:10 Караоке для до�

рослих

10:55 Шеф�кухар краї�

ни

11:45 Маю честь зап�

росити

12:30 Біатлон. Кубок

світу. Мас�старт

(жінки)

13:25 Ближче до наро�

ду

14:00 Х/ф "Робота над

помилками"

15:20 Золотий гусак

15:55 Біатлон. Кубок

світу. Мас�старт

(чоловіки)

16:55 Діловий світ.

Тиждень

17:25 У гостях у Д. Гор�

дона

18:15 "Секрети успіху"

з Н. Городен�

ською

18:50 "Пока я помню, я

живу!". Концерт

пам'яті М. Маго�

маєва

20:40 Головний аргу�

мент

20:50 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:25 Точка зору

21:50 Подорожуй сві�

том з Ю. Акуні�

ною

22:20 Фольк�musіc

22:55 Трійка, Кено,

Максима

23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки

23:40 Ток�шоу "Дружи�

на"

06:05 Х/ф "Тому що

вагітна" (1)

07:50 М/ф (1)

08:10 "Ремонт +"

09:00 Лотерея "Лото�

забава"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Кулінарні курси

з Ю. Висоцькою.

Італія. Тоскана"

11:25 "Шість кадрів"

12:20 "Неділя з "Квар�

талом"

13:20 Х/ф "Ваша зу�

пинка, мадам" (1)

15:20 Х/ф "Поцілунок

долі"

19:30 "ТСН�тиждень"

20:15 Х/ф "Побачення"

22:10 "Світське життя"

23:10 "Що? Де? Коли?

Зіркові війни"

00:35 "ТСН�тиждень"

06:00 Х/ф "Родина

напрокат" (1)

07:40 Х/ф "Ми із джа�

зу" (1)

09:30 "Школа доктора

Комаровського"

10:05 "Міжнародний

фестиваль гумо�

ру "Юрмала

2012"

12:05 Т/с "На соняч�

ній стороні ву�

лиці" (1)

17:50 Х/ф "Угода"

20:00 "Подробиці тиж�

ня"

20:55 Х/ф "Вовчий

острів"

22:55 Х/ф "Спецназ

міста янголів" (2)

01:15 Х/ф "Справа про

пеліканів" (2)

06:00 Ералаш

07:15 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:25 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)

10:00 М/с "Ліло і Стіч" (1)

11:00 М/ф "12 завдань

Астерікса" (1)

12:40 Приколи на пе�

рерві

13:10 Х/ф "Під суворим

наглядом" (1)

15:05 Х/ф "Нью�Йорк�

ське таксі" (1)

17:05 Х/ф "Таксі � 3"

(1)

18:55 Даєш молодь!

20:00 Шури�мури

21:00 Т/с "Вісімдеся�

ті" (2)

23:00 Х/ф "Мріяти не

шкодить" (2)

00:50 Х/ф "Як украсти

мільйон" (1)

06:10 Світанок

07:00 Квартирне пи�

тання

07:50 Анекдоти 

по�українськи

08:10 Дача

09:15 Основний інс�

тинкт

09:50 Дивитися всім!

10:50 ОлімпіЛяпи

11:30 Козирне жит�

тя

12:00 Мульт � особис�

тості

12:20 Кримінальний

облом

13:20 Дивитися всім!

14:15 Х/ф "Наперекір

смерті" 

16:10 Х/ф "Місто зло�

діїв" 

18:45 Факти тижня з 

О. Соколовою

19:30 Х/ф "Невідомий" 

21:50 Х/ф "Невидимка � 2" 

23:35 Х/ф "Від заходу

до світанку � 3.

Дочка ката" (2)

01:10 Х/ф "Законос�

лухняний грома�

дянин"

05:55 Х/ф "Суєта суєт" (1)

07:15 "Їмо вдома"

08:15 "Кулінарна ди�

настія"

10:10 "Караоке на

Майдані"

11:05 Т/с "Метод

Фрейда" (1)

15:25 Х/ф "Кров не во�

да" (1)

19:00 "Битва екстра�

сенсів"

20:00 Х/ф "Ой, ма�

моч�ки!" (1)

22:05 Х/ф "Привіт, кін�

дере!" (2)

00:15 Х/ф "КостяНіка.

Час літа" (1)

06:10 Новий погляд

07:45 Церква Христо�

ва

08:00 Запитаєте у лі�

каря

08:25 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

09:00 М/с "Роги і Копи�

та. Повернення"

09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:00 М/ф "Карлик

Ніс"

11:45 Т/с "Щасливі ра�

зом"

13:45 Х/ф "Карате�па�

цан"

16:30 Х/ф "Наймані

вбивці"

19:20 Х/ф "Вертикаль�

на межа"

22:00 Х/ф "Блейд.

Трійця" (2)

00:10 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

08:50 М/ф "Чорний ко�

тел" (1)

10:20 Х/ф "Бруно" (1)

12:20 "Добрий вечір,

тварини"

13:20 Х/ф "Лемоні Сні�

кет: 33 нещастя"

15:20 Х/ф "Кохання і

танці"

17:10 "Розсміши комі�

ка"

19:00 Х/ф "Місія не�

можлива � 4.

Протокол фан�

том"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

00:00 Х/ф "Алекс і Ем�

ма"

05:35 "Легенди бан�

дитського Києва"

06:00 Т/с "Танкер

"Танго"

11:30 "Легенди карно�

го розшуку".

Убивця з того

світу

12:00 "Агенти впливу"

13:00 "Православні

святі"

15:00 Т/с "Наказано

знищити. Опера�

ція "Китайська

скринька" (1)

19:00 Т/с "Сліпий � 3"

22:40 "Лохотрон"

23:10 Х/ф "Весілля" (2)

01:10 Х/ф "Червоний

готель" (2)

06:00 Срібний апель�

син

06:30 Події

06:50 Х/ф "Крила ян�

гола" (1)

09:00 Ласкаво проси�

мо

10:00 Герої екрану

11:00 Т/с "Дорога моя

людина" (1)

13:45 Х/ф "Лісове озе�

ро" (1)

15:30 Т/с "Слід" (1)

17:10 Т/с "Умови кон�

тракту" (1)

19:00 Події тижня

20:00 Т/с "Інтерни" (1)

23:00 Ток�шоу "Вели�

кий футбол"
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1796 � французького генерала Наполеона Бо�
напарта призначено головнокомандувачем так
званої Італійської армії

1949 � закінчився перший безпосадковий політ
на літаку навколо земної кулі

НАРОДИЛИСЯ:

1459 � Адріан VI, Папа Римський

1859 � Шолом�Алейхем, єврейський письмен�
ник

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1866 � у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер �
Національна парламентська бібліотека України)

НАРОДИЛИСЯ:

1845 � Георг Фердинанд Кантор, німецький ма�
тематик, основоположник теорії множин
1919 � Погорєлов Олексій Васильович, україн�
ський математик
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Так дот�ветеран

почав своє повер�

нення із минулого в

сучасність. Роботи

велися представни�

ками Міжнародної асоціації дос�

лідників фортифікації "Цита�

дель" (голова правління � Павло

Олександрович Нетьосов) та

бійці спеціальної пошукової ко�

манди "Корчагінець" Українсько�

го благодійного фонду пошуку

"Пам'ять" (командир � Володи�

мир Петрович Остролуцький).

Кожна дрібничка з минулого �

то справжній скарб. Як пояснив

керівник Північної постійно дію�

чої експедиції Інституту археоло�

гії Національної Академії Наук

України Ігор Анатолійович Готун,

цей об'єкт історії Великої Вітчиз�

няної війни "врізаний" в товщу

д а в н ь о р у с ь к о г о г о р о д и щ а  

ХІ–ХІІ ст., а відтак при проведенні

пошукових робіт можлива наяв�

ність матеріалів археологічного

характеру. Відтак такі роботи по�

винні проводитися за безпосе�

редньою консультацією на місці

фахівця�археолога. 

Нам вже вдалося віднайти ке�

раміку давньоруського періоду.

Але, з огляду на відкладення на�

шарувань впереміш із бляшан�

ками ХХ століття та пошкоджен�

ня цієї ділянки під час будівниц�

тва цього військового об’єкта

можна лише констатувати її на�

явність…

Розпочалися ремонтно�від�

новлювальні роботи на ДОТі

№179 Київського укріпрайону

проводяться згідно з програмою

з відновлення саме цього доту,

затвердженою Управлінням

культури Київської обласної дер�

жадміністрації та узгодженої з

Держкомспадщиною. До 9�го

травня, пояснив голова правлін�

ня міжнародної асоціації дослід�

ників фортифікації "Цитадель"

Павло Олександрович Нетьосов,

планується відкриття цього доту

як музею. Це вже буде четвертий

подібний музей, відкритий "Ци�

таделлю" з допомогою інших

громадських об'єднань на тери�

торії Києво�Святошинського ра�

йону.

Серед віднайдених "трофеїв" �

два "цинки" з радянськими пат�

ронами, обойма набоїв до ні�

мецької гвинтівки "Маузер", па�

ра підошов від німецьких офі�

церських чобіт з металевими

шипами та підківками на каблу�

ках, цілком "робочі" плоскогубці

та інше. Найціннішою знахідкою

того дня стали гофровані шлан�

ги, схожі на протигазні, за допо�

могою яких відводилися від ку�

леметів порохові гази… 

Які ж ще таємниці зберігає

дот�ветеран? Відповідь на це пи�

тання ще попереду. Зазначимо

лише, що шукати їх будуть не ли�

ше в бетонних підземних казе�

матах 179�го доту, а й в архівах �

як радянських, так і німецьких.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

10 лютого біля ДОТу

№ 179, що у Віті Поштовій,

ще зранку кипіла робота.

Представники пошукових ор�

ганізацій обережно, пильно

розглядаючи кожну грудку,

камінчик чи видобуте із землі

залізяччя, розчищали вхід до

бетонної цитаделі…

����� �	�������� 179-��…

2 лютого клуб Навчально�оз�

доровчого комплексу Київсько�

го військового ліцею ім. І. Богу�

на нагадував філіал музею

Великої Вітчизняної війни: міні�

вітрини з експонатами, фо�

тографіями та документами тих

часів, на стінах � величезні

(приблизно 5х10 метрів!) стін�

газети, на аркушах яких поєд�

налися минуле з сучасним, на

сцені � зразки зброї, побуту тих

часів. Втім, все це � лише наоч�

ність Уроку Мужності. 

До ліцеїстів�богунівців приї�

хали представники пошукових

організацій: голова правління

Міжнародної асоціації дослід�

ників фортифікації "Цитадель"

Павло Нетьосов, голова спеці�

альної пошукової групи Україн�

ського благодійного фонду по�

шуку "Пам’ять" Михайло

Крисько та його заступник

Олександр Тарасюк, командир

Бишівської СПГ "Вертикаль"

Володимир Жарков, командир

Вишгородської СПГ "Перемо�

га" Олександр Тарасюк та ко�

мандир Боярсько�Забірської

СПГ "Корчагінець" Володимир

Остролуцький.

Розповіді гостей, доповнені

фактами та деталями, про які

не прочитаєш у книжках, над�

звичайно сподобалися ліцеїс�

там. Із захоплення хлопчаки

слухали історію про відступ Ко�

ломийського прикордонного

загону та про його останній бій

під селом Легідзіно. Тоді, за на�

казом комбата Лопатіна, в ос�

танню атаку піднявся останній

резерв: 500 прикордонників та

150 службових собак. І сталося

неймовірне: німці відступили

перед практично беззбройни�

ми (бо набої закінчилися) при�

кордонниками та їхніми вірни�

ми чотириногими друзями. Ли�

ше коли були підтягнуті танки,

атака прикордонників була зу�

пинена… Зараз про той подвиг

нагадує пам'ятник прикордон�

никам та їх чотириногим дру�

зям. Зранені, напівживі, собаки

відшукували на полі бою своїх

господарів і помирали біля них,

немов би охороняючи їх вже

вічний сон…  

Чи розповідь про один із при�

сутніх експонатів � гітару Черні�

гівської фабрики музичних інс�

трументів 1937 року випуску,

яка, змінюючи господарів,

пройшла всю війну. Побувала

навіть у полоні та концентра�

ційному таборі в Пущі�Водиці.

Та, незважаючи ні на що, таки

повернулася на рідну боярську

землю. 

Звучали також пісні воєнних

років під гітару у виконанні Єв�

гена Шупіка. А останнє слово в

тому Уроці мужності проспі�

вав… довоєнний патефон з

приватної колекції бійця СПГ

"Корчагінець" Олега Остапен�

ка. А на завершення � салют зі

стрілецької зброї часів війни.

Причому ту зброю отримали до

рук кращі ліцеїсти. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

Є в році "військовий"

місяць � лютий. Адже саме

цього місяця відзначаємо

День виведення радянських

військ з Афганістану та День

вшанування учасників бойо�

вих дій на території інших дер�

жав (15 лютого), а також День

захисника Вітчизни (23 люто�

го). 
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Експозиція була влаштована на

вшанування пам’яті цього вишуканого

дуету та з нагоди 110�річчя від дня на�

родження В.М.Григор'єва. Творчий ве�

чір відбувся 5 лютого 2013 р. Завдяки

копіткій праці співробітників музею

(директор Л.Ф. Кравченко) у фондах

збереглися не тільки оригінали безцін�

них творів, яким загрожувало знищен�

ня, але й документи, каталоги, за яки�

ми можна вивчати біографію цілої краї�

ни.

Унікальний тандем наших земляків �

це понад 33 роки невичерпної твор�

чості. Своїм мистецьким доробком,

переважно українського спрямування,

вони зігрівали серця мільйонів дітей �

читачів оформлених ними книжок. 

Народився В.М. Григор'єв 24 січня

1903 р. у Рязані. Початкову художню

освіту здобув у студії професора

З.С.Шмельова. Закінчив Ленінград�

ську школу живопису і малювання про�

фесора А.П.Есснера (1925�1930). У

1930�ті роки працював на "Ленфільмі"

художником�мультиплікатором, режи�

сером. У 1924�1941 роках співпрацю�

вав з численними ленінградськими пе�

ріодичними виданнями у

галузі книжкової та жур�

нальної графіки, політич�

ної та побутової сатири.

Війна застала митця у

б а г а т о с т р а ж д а л ь н о м у

Ленінграді. Щемить сер�

це від погляду на збере�

жену художником хлібну

блокадну картку � 600

грамів хліба на день! Ди�

вом врятовано деякі ори�

гінали перших місяців

війни для редакцій "Окна

ТАСС" та "Боевой каран�

даш". Так, велику ціка�

вість викликають малюн�

ки гральних карт, де в об�

разах тузів і королів пос�

тають максимально спотворені кари�

катури на фашистських ватажків. Але

напружена робота у надлюдських умо�

вах підірвала здоров'я Віктора Михай�

ловича. Він змушений був лікуватися

від дистрофії і цинги. Проте навіть на

лікарняному ліжку не полишав праці,

наближаючи Перемогу своїми емоцій�

ними малюнками. За станом здоров'я

не мав змоги повернутися до Ленін�

града. Отже, у серпні 1944 р. Григор'єв

приїздить до України.

Талант художник�карикатуриста яск�

раво проявився на ниві українського

сатиричного журналу "Перець". Редак�

ції колег�"одноперчан" було віддано

багато років натхненної праці. Засоба�

ми мистецтва майстер вів уже іншу вій�

ну � з нехлюйством і пияцтвом, підла�

бузництвом і показухою, шахрайством

і здирництвом. Працював у Централь�

ному республіканському театрі ляльок

(був режисером двох вистав), у видав�

ництвах "Радянська Україна", "Мистец�

тво".

Щодо ілюстрування дитячих книжок

варто сказати окремо. За спогадами

боярчанина, заслуженого художника

України Олеся Ткаченка, який був не

тільки знайомий з сім'єю майстра, але

й певним чином ішов з В.М.Гри�

гор'євим одними творчими стежками,

¡ÓˇÍ‡
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ЩИРО ВІТАЄМО ЄВГЕНА

ГРИГОРОВИЧА
МИТРОФАНОВА
З ЮВІЛЕЄМ!

Пройшовши фронти
Великої

Вітчизняної,
ветеран і сьогодні

в строю. 
Член президії Боярської

міської організації інвалідів
війни, Збройних сил та
учасників бойових дій, 

Євген Григорович 
і в свої 90 невтомно

піклується про колег-ветеранів,
проводить велику і важливу
виховну роботу серед молоді.

Високо поціновуємо
літературний хист 

Євгена Митрофанова: 
його нариси-спогади - яскраві

свідчення про Велику
Вітчизняну.

Многая літа Вам, дорогий наш
Євгене Григоровичу!

Міський голова Т.Г. Добрівський
Голова Боярської міської організації

інвалідів війни, Збройних сил 
та учасників бойових дій 

В.А. Нурищенко

������� ��=	��� Таке суцвіття було представ�
лене у Боярському краєзнавчому
музеї на виставці робіт двох уні�
кальних художників � подружжя Вік�
тора Михайловича Григор’єва і Кіри
Борисівни Полякової. Митці�чарів�
ники лишились в історії нашого
краю прекрасною легендою, феє�
ричною різнобарвною казкою.

Після другого поранення я із

шпиталю потрапив в 150 запас�

ний полк, який був розташова�

ний на території Угорщини.

Напередодні 1945 р. нас,

приблизно чоловік 200, зранку

нагодували і повели на передову.

Йшли до чехословацького кор�

дону, перетнули його, йшли далі

по території Чехословаччини го�

дини дві. 

Зупинились на відпочинок і тут

з'ясувалось, що нашу армію пе�

ревели на третій Український

фронт під Будапештом. Вертає�

мось назад, перетинаємо кордон

і йдемо по території Угорщини. 

Пішов густий сніг, йти стало ду�

же важко, але ми йшли цілий

день, відпочиваючи через кожну

годину. День закінчився, а ми все

йдемо. Йшли цілу ніч. 

Перед світанком перейшли по

містку через річку і зразу зупини�

лися на відпочинок. Люди так

втомились, що попадали на зем�

лю і зразу поснули. Коли настав

час підйому, то офіцери, які нас

супроводжували, не могли нікого

підняти. 

Порадившись, одного з офіце�

рів залишили з нами, а двоє піш�

ли до містечка, яке виднілось не�

далеко. Коли настав день, приї�

хала колона американських ма�

шин і нас повезли в містечко, по�

тім в третю повітряно�десантну

дивізію. 

Привезли нас до штабу дивізії і

тут поприходили офіцери, так

звані "покупці". Я потрапив в 10�й

полк, в 1�у батальйонну розвідку.

В цьому батальйоні я пробув три

місяці. 

І от у квітні місяці нас повезли в

школу офіцерів в місто Суботиця

на кордоні з Угорщиною, але там

я не пройшов співбесіду і повер�

нувся в свій запасний150 полк,

звідки нас повезли у частину. 

Далі з'ясувалося, що нас при�

везли не в 3�ю гвардійську диві�

зію, а в 337�у стрілецьку дивізію.

Я дуже засмутився, що потрапив

знову в піхоту. Один командир

запропонував мені залишитися в

його навчальній роті (роті сер�

жантів). Вона складалася з 4�х

взводів. 

Через декілька днів наш взвод

відправився на передову із зав�

данням оволодіти одним з насе�

лених пунктів. По сусідству була

штрафна рота. Знаходились ми

вже в Австрійських Альпах і пе�

ред нами стояла елітна німецька

дивізія "Едельвейс". Цього насе�

леного пункту ми й не бачили,

оскільки він був в ущелині, а нав�

круги � ліс. Ми бачили тільки два

будинки. Через дві години ходу

нас повернули, а штрафну роту

кинули на цей хутір. Коли вона

його зайняла, то повернула пра�

воруч через невелику долину на

передову до німців. 

Німці розтрощили цю роту, яка

мала на озброєнні лише гвинтів�

ки. На другий день наш взвод

зайняв позицію навпроти цього

хутора. Наше завдання�зайняти

хутір. 

Я знаходився з правого флан�

гу, а тому найближче до нього.

Територія хутора мала високу

огорожу, щоб худоба, яка пас�

лася на нейтральній зоні, не за�

ходила на подвір'я. 

Почувши команду командира

роти "вперед", я з гранатою Ф�1

в руці добігаю до огорожі, пе�

рестрибую через неї і, кидаючи

гранату вперед, падаю. Як тіль�

ки граната розірвалася, врива�

юся в будинок, але там нікого

немає. Німці, мабуть, не чекали

такої зухвалості і покинули ху�

тір. Нас залишилося тільки

троє, решта взводу пішла впе�

ред. 

Німці, оговтавшись, відкрили

вогонь, а ми, зрозумівши звідки

стріляють німці, відкрили во�

гонь з автоматів і решта взводу

перебігла до нас. Помічник ко�

мандира взводу віддає наказ:

зайняти кругову оборону, а я йо�

му кажу, що не треба цього роби�

ти, а то нас снайпери перестрі�

ляють, але він наполягав на своє�

му. Кулеметника Гордієнка пора�

нено в голову. Я перев'язав сер�

жанта і переніс кулеметника під

стіну будинку. Спустившись у

підвал будинку, розбив діжку і от�

римав дошки. Кулеметнику я

вправив ногу, перев'язав і

дочекався темноти, ми  вчоти�

рьох винесли його з небезпечної

зони на дошках. Старший сер�

жант йшов сам.

На ніч ми зайняли кругову обо�

рону, а вдень лишали тільки

трьох спостерігачів, їсти нам

приносили раз на день і тільки

вночі. В першу ніч просить мене

сержант підмінити одного бійця,

щоб він зміг поїсти, а я йому від�

повів: підміни сам. Він почав мені

погрожувати, між нами зав'яза�

лась бійка. Звісно, він поскар�

жився на мене командиру роти і

той викреслив мене за це зі

списку до нагород.

Так ми були в цій бойовій охо�

роні до кінця війни. Ніхто до нас

не приходив і не цікавився, як ми

живемо. За цей час ми ще втра�

тили двох бійців.

9 травня, як тільки зійшло сон�

це, ми пішли в підвал відпочивати,

залишивши тільки спостерігачів.

Через деякий час почалася стрі�

лянина, стріляли по всій передо�

вій. Ми повискакували, зайняли

свої місця і не можемо зрозуміти,

що сталося. Німці поводяться

спокійно, а наші стріляють.

Так пройшов день. Ми знову

зайняли свої позиції і коли добре

стемніло прийшов командир

взводу і сказав, що німці капіту�

лювали. Командир взводу напра�

вив мене разом зі старшим сер�

жантом в розвідку � з'ясувати, чи

пішли німці, чи ні. Я взяв німецьку

ракетницю з трьома ракетами. 

Дійшли до однієї будівлі � стай�

ні, обстежили її і тихенько пішли

лісом. Йшли обережно, добре

придивляючись під ноги, щоб бо�

дай не потрапити на міну. 

Так ми вийшли на невелику га�

лявину. Зарядивши ракетницю, я

вистрілив у небо, але ракета пот�

рапила в дерево, загорілась,

впала перед нами. Ми притис�

лись до землі і почали чекати. Ти�

ша. Тоді я зарядив ракету вдруге.

Німецька ракета з парашутом ви�

соко повисла в небі і ми уважно

роздивлялися німецьку передо�

ву, але там нікого не було. 

Ми тихенько повернулись назад

і доповіли, що німців уже немає.

Так для мене закінчилась війна.

Євген Митрофанов

�����H 9 ��	��� 1945 ����
Митрофанов Євген Григорович народився 23 лютого 1923

року у Будаївці (Боярка). Тут закінчив 7 класів залізничної шкоD
ли. Навчався в Київському фізкультурному технікумі.

Після визволення Києва 1943 року вступив до лав РадянD
ської армії. Службу розпочав зв'язківцем в артдивізіоні. 

У 1944 році у піхотному полку був призначений помічником
командира, а згодом D командиром взводу. На передовій був
поранений в голову. Після шпиталю, як командир взводу, з боD
ями пройшов Румунію, Трансільванію. Знову поранення. Після
шпиталю у складі повітряноDдесантної дивізії продовжував
воювати. Закінчив війну у складі піхотної дивізії. ДемобілізуD
вався в 1947 році.

Першу медаль "За відвагу" одержав після боїв під Яссами,
другу медаль "За відвагу" D після взяття Будапешта. Має таD
кож медалі "За перемогу над Німеччиною", "За взяття БудаD
пешта". 

Євген Григорович Митрофанов нагороджений "Орденом ВеD
ликої Вітчизняної Війни" ІІ ступеня, орденом "За мужність".
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		Що? Де? Коли?

25 лютого D вихідний день

Діють знижки: пенсіонерам і дітям D 20%

студентам за наявності студентського квитка D 10%

Час Назва

13�30
"Три богатирі: На далеких  берегах"

(мультфільм)

15�00   
"Хоробра серцем"

(мультфільм)

16�40
"Корпорація монстрів"

(мультфільм)

18�20 "Суддя Дредд" (фантастика)

20�00 "Дублер" (комедія)

21�30 "Сайлент Хілл�2" (трилер)

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

Час Назва

13�30 "Лоракс" (мультфільм)

15�10
"Три богатирі: На далеких

берегах" (мультфільм)

16�35
"Монстри на канікулах"

(мультфільм)

18�10
"Забійне Різдво Гарольда і Кумара"

(комедія)

19�45 "Сайлент Хілл�2" (трилер)

21�25
"Обитель Зла: Прокляття"

(фантастика)

24 лютого Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Добрі та небайдужі до чужого горя люди! 

Допоможіть нашому синочку � Максимчику. Йому незаба�

ром тільки два рочки, та лікарі поставили страшний діагноз �

катаракта обох очей. Ця біда змусила звернутися до вас �

потрібна термінова операція. 

Серце розривається, коли бачиш, як страждає дитина, як

тре оченята, бо все навколо розпливається ніби в густому ту�

мані. Ми зможемо врятувати зір нашому синочку, якщо ви

нам допоможете. 

Дуже прошу, молю: відгукніться на нашу біду, допоможіть

зібрати кошти на операцію. Кожний ваш внесок � шанс вряту�

вати зір нашій дитинці. 

Реквізити банку для перерахування коштів :

Найменування банку: ПриватБанк

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: 

допомога на лікування

Одержувач : 

Потапенко Олеся Вікторівна, 

тел. 0664875026

Номер картки одержувача: 5211537325602204

навіть мешкав майже по су�

сідству. Разом з Віктором Ми�

хайловичем він був серед не�

багатьох ентузіастів, які ство�

рювали перше в Україні видав�

ництво дитячої літератури "Ве�

селка". Дуже швидко воно ви�

росло в одне з найкращих ви�

давництв колишнього Союзу. 

Роботи Григор'єва протягом

багатьох років друкувалися у

дитячому журналі "Барвінок".

Саме Віктор Григорович став

"хрещеним батьком" образів

відважного Барвінка, Ромаш�

ки, Коника�дзвоника та їхніх

ворогів � Осоту, Лиса, Тхора та

ін. Поза сумнівом, "Пригоди

Барвінка" � одна з найкращих

книжок майстра. 

Кіра Полякова народилася у

Пскові. Закінчила Талліннське

вище художнє училище. Майс�

трів акварелі її рівня, напевне,

можна перерахувати по паль�

цях. Малесенький клаптик зем�

лі над мальовничим ставком у

Боярці з 1954 року вони перет�

ворили на свою "тиху обитель",

свій "Ківіланд" ( КІра + ВІктор +

ЛАНД � земля ), що тонула в

морі зелені та квітів. Свою квіт�

кову поему Кіра писала все

життя...

Як згадує заслужений вчи�

тель України

А . П . Я н у ш ,

будинок Вік�

тора Гри�

гор'єва � це

був Будинок

Художника,

будинок ін�

телігентної

л ю д и н и .

Завдяки та�

ким людям

зв'язок епох

не перери�

вається. Боярка � місто худож�

ників. На той час тут мешкало

близько 50 художників, пере�

важно молодих, з яких 32 � чле�

ни Спілки художників. Небай�

дужі, дружні, вони започатку�

вали традицію проводити у

місті виставки мистецьких ро�

біт. 

Надзвичайно цікаві спогади і

онуки художників Марії, яка до

18 років жила в атмосфері та�

ємниць боярського лісу. Дідусь

вчив спілкуватися з квітами та

надавати їм імена. На честь

славних традицій "Ківіланду"

з'явився документальний

фільм "У гостях у доброго каз�

каря". Віктор Михайлович був

напрочуд артистичним, читав

казки "в особах", грав на акор�

деоні, влаштовував капусники,

новорічні свята... У такій ат�

мосфері народжувалися обра�

зи дитячих казок: Незнайко і

Буратіно, Пан Коцький і солдат

Пєшкін, Івасик�Телесик і Чіпо�

ліно, Барвінок і Ромашка. 

Творчий симбіоз пари

В.Григор'єв � К.Полякова вия�

вився напрочуд плідним. Гра�

фічне "олюднення" Віктором

Михайловичем будь�якого

персонажа � тварини, рослини

чи навіть звичайної побутової

речі, і ювелірне відчуття океа�

ну кольорів Кірою Борисівною,

напевно, і є секретом незмін�

ного успіху їхніх спільних ше�

деврів. 

Андрій Ткаченко,

художник 

У цьогорічному турнірі взяли

участь чотири боярські команди:

"Вентс", "Стара Боярка", "Вете�

ран" та "Ветеран�1", а також гості з

Білогородки, Петропавлівської

Борщагівки, Забір'я, Гореничів,

Княжич та команда зірок естради

"Маестро". 

Всього 10 команд, які були "роз�

биті" на дві підгрупи � по п'ять ко�

манд в кожній. Ігри проводилися

за круговою системою: кожна зус�

тріч � два тайми по 8 хв. Відтак в

одному півфіналі зійшлися бояр�

ський "Ветеран" і команда с. За�

бір'я (виграш гостей з рахунком

3:1), а в другому � "Петропавлівка"

та "Стара Боярка" (рахунок 2:1 та�

кож на користь гостей). 

Як розповів організатор цього�

річного турніру Юрій Маціпура,

турнір готувався з 31 грудня 2012

року. Спочатку надійшли заявки

від 8 команд. Та за кілька днів до

початку змагань стало відомо про

участь команди зірок естради "Ма�

естро" (ії забезпечив депутат Бо�

ярської міської ради Іван Ястру�

бецький). Гравець цієї команди �

музикант групи ТНМК Олександр

"Фоззі" Сидоренко � надав пода�

рунки для кращих футболістів тур�

ніру � свої книжки. 

У фіналі зійшлися футболісти

Забір'я та Петропавлівської Бор�

щагівки. Але жодній з команд так і

не вдалося вразити ворота супер�

ника голом. Відтак долю турніру

вирішувала серія пенальті: пере�

могла команда Забір'я з рахунком

3:1. 

За результатами турніру ІV місце

здобула команда історичної части�

ни нашого міста "Стара Боярка", 

ІІІ місце � боярський ФК "Ветеран",

ІІ місце � "Чайка" з Петропавлів�

ської Борщагівки. А найбільший ку�

бок та призове "золото" змінили

свою "прописку" з боярської на за�

бірську, вирушивши до цього краю

озер разом з ФК "Нептун". 

Кращим гравцем турніру визна�

ли Віктора Несенка із забірського

"Нептуна", кращим нападником �

Геннадія Ярового із ФК "Ветеран",

кращим захисником � Віктора

Смаригу із Петропавлівського ФК

"Чайка", а кращим воротарем �

Миколу Пецка із ФК "Стара Бояр�

ка". 

Та нагороди � то не лише кубки й

медалі, а й добрі слова, які звучать

на адресу людей гідних. Відтак для

них завжди знайдеться місце і в

наших серцях, і на шпальтах нашої

газети. Тому слова подяки від бо�

ярської команди "Ветеран". Чому

саме від цієї команди? Хоча б тому,

що на сьогоднішній день є вже три

її склади загальною кількістю по�

над 20 гравців. Найстаршому � Ва�

диму Григор'єву � 56 років, наймо�

лодшим � Олександру Бабійчуку та

Роману Маціпурі � по 35.

Гравець "Ветерана" Володи�

мир Олійник від імені команди

подякував Юрію Маціпурі за чу�

дову організацію цього турніру, а

також заводу "Вентс" та особис�

то депутату Боярської міської

ради Олександру Видрі за під�

тримку команди, яку він здій�

снює вже протягом багатьох ро�

ків. "Дуже дякуємо за співпрацю

і вибачаємося, що цього року не

стали чемпіонами", � підсумував

Володимир Олійник. 

Ще один гравець ФК "Ветеран"

Анатолій Чередніченко відзначив,

що команда вітає свого спонсора

Олександра Масленнікова, який у

січні відсвяткував свій день народ�

ження і підтримував колектив

протягом 2012 року, зокрема на

Чемпіонаті Києво�Святошинсько�

го району з футболу (ІІІ ліга). Ко�

манда вручила Масленнікову

Пам'ятну відзнаку від ФК "Вете�

ран".

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Серед традиційних
боярських спортивних по�
дій лютого � ветеранський
турніру з футболу до Дня
захисника Вітчизни, який
відбувався 17 лютого у
спортивній залі НВК "Гім�
назія � ЗОШ І ст.". 

23 лютого кожному чоловіку бокал пива або "Живчик"

у подарунок!!!

Благодійність

Боярський краєзнавчий музей
Відкриття персональної виставки 
художниці  Тетяни Віталіївни Бас

2 березня 

Боярський будинок культури
Концерт Народного

аматорського хору ветеранів
війни та праці "Надія".

Керівник � Любов Рачинська

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

6 березня, 13:00



Останні дні зими будуть переважно ясни�

ми та теплими. Стовпчик термометра опус�

катиметься нижче нуля лише вночі. Опади

також малоймовірні. Невеличкі сніг та дощ

очікуються починаючи з перших днів весни.

У період з 2 по 5 березня можливе також

зниження денної температури до позначки

від�2 °С до �11 °С.

Вітер здебільшого дутиме з Півночі.
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Погода

На календарі � лютий. Зима ще має повні права на морози, заметілі.
Цього року вона й справді лютує, невтомно підтверджуючи свою силу:
то снігом закидає, то морозами вдарить.

Проте ось уже деінде з'являються перші проталини. І дивовижні
перші паростки, пробиваючи земляний панцир, несміливо, але радіс�
но повідомляють: "Весна іде! Весні дорогу!" 

Хоча прогнози і невтішні, адже танення снігових кучугур ближчим
часом не очікується, все ж оптимізм наш не здолати: у сонячні дні від�
чуваємо весняний подих.

Скільки ж надій ми вкладаємо у це весняне диво � перші паростки се�
ред білого снігу! Охоплюють і радість, і водночас турбота про їхнє ви�
живання. Проте весняне диво � перша зелень � це підтвердження мо�
гутності матінки�природи, яка має свої неспростовні закони. 

Отже, сприймаймо суворі зимові проблеми, турботи, негаразди по�
філософськи. Більше оптимізму � весна ніколи про нас не забувала.
Підтвердження � перші зелені паростки.

"���������� ������"
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Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку 
(м. Боярка). 

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 1800�2000.  

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, 
(050)400-00-65

                      
















ОВЕН
Типовим Овнам кінець зими принесе прагнення

до оновлення у особистому житті. Зараз в існуючих
союзах варто шукати більше спільних інтересів, спіл�
куватися з друзями. Самотнім Овнам також реко�
мендується більше часу проводити серед людей.
Саме така активність сприятиме новим знайомс�
твам, в тому числі романтичного характеру. У цей пе�
ріод може зрости інтерес до психології, дослідження
своєї особистості.

ТЕЛЕЦЬ
Розташування планет обіцяє типовим Тельцям ус�

піхи в кар'єрі. Намагайтеся проявляти свою чарів�
ність і вміння йти на компроміси, щоб посилити пози�
тивні впливи планет і домогтися реалізації своїх амбі�
цій. Спілкування з друзями стане більш активним і
динамічним. З'явиться багато нових планів та ідей,
які бажано спочатку детально проаналізувати і намі�
тити способи їх реалізації.

БЛИЗНЮКИ
З'явиться більше можливостей для дальніх поїз�

док. Під час подорожей зараз дуже ймовірні нові ро�
мантичні знайомства. Сімейним Близнюкам на від�
починку вдасться поліпшити свої взаємини з партне�
рами. У питаннях роботи і кар'єри варто проявляти
більше наполегливості, рішучості, сміливості. Успіх
зараз буде залежати від вашої активності, а також від
ступеня володіння інформацією. Тому постарайтеся
бути в курсі всіх справ, пов'язаних з вашою роботою. 

РАК
Потяг до нових знань буде особливо помітним.

Цей період чудово підходить для навчання, особливо
самостійного. Також він сприятливий для наукових
досліджень. Цей чась вдалий і для активного відпо�
чинку, самостійних подорожей. Однак під час дале�
ких поїздок може виникати багато накладок, тому
планувати їх варто заздалегідь і ретельно.

ЛЕВ
Останній тиждень зими типовим Левам принесе

удачу в особистому житті. Цей час може подарувати
приємні та цікаві знайомства, які з високою часткою
ймовірності призведуть до початку нових серйозних
стосунків. У вже існуючих відносинах також буде
спостерігатися період гармонії і розуміння, вони ста�
нуть більш чуттєвими. Зірки не рекомендують вам
сильно ризикувати. Можна рішуче щось змінювати,
але при цьому уникати поспіху, оцінювати можливі
наслідки таких кроків.

ДІВА
Розташування планет вказує на благополучний

збіг обставин у всіх справах, пов'язаних з вашою ро�
ботою. Зараз ви зможете легше спілкуватися з клієн�
тами, колегами та підлеглими, у вашому професій�
ному оточенні з'явиться більше цікавих і симпатичних
вам людей. Важливо звернути увагу і на власне здо�
ров'я, до того ж зараз лікувальні та профілактичні
процедури будуть менш болючі, а деколи навіть при�
ємні. В особистих і ділових стосунках намагайтеся
частіше проявляти активність, не бійтеся пропонува�
ти власні ідеї.

ТЕРЕЗИ
Кінець зими принесе типовим Терезам романтич�

ний настрій. Посилиться прагнення до флірту, збіль�
шиться кількість побачень, нових знайомств. Лютий
також принесе підвищення творчої активності, успіх у
справах, які мають відношення до дітей. Можливі
приємні події, пов'язані з вашою дитиною. Бажано
прагнути енергійно справлятися зі своїми поточними
обов'язками, щоб звільнити необхідний час для від�
починку.

СКОРПІОН
Домашні справи стануть однією з важливих сфер

у вашому житті. Зараз ви зможете зробити свій буди�
нок максимально затишним і комфортним. Це гар�
ний час для того, щоб прикрашати своє житло, купу�
вати нові меблі, міняти щось в інтер'єрі. Посиденьки з
друзями або родичами принесуть масу позитивних
вражень.  В існуючих відносинах знайдіть час для
спільної активної діяльності: наприклад, займіться
спортом разом з коханою людиною. Не виключені
зустрічі з колишніми коханими.

СТРІЛЕЦЬ
Розташування планет обіцяє типовим Стрільцям

велику кількість приємного спілкування. Швидше за
все, ви станете частіше отримувати компліменти.
Нові знайомства зараз можливі під час прогулянок і
поїздок, а також при відвідуванні будь�яких масових
заходів. У питаннях, пов'язаних з домом і сім'єю на�
магайтеся проявляти активність, але не будьте над�
мірно напористими і тим більше агресивними. 

КОЗЕРІГ
Лютий у типових Козерогів виявиться вельми вда�

лим у фінансовому плані. Ви зможете збільшити свої
доходи, можливе одержання приємних і при цьому
корисних подарунків.Більш активно буде проходити і
повсякденне спілкування. Чесність і прямолінійність
(але не різкість) стануть у нагоді. В останні дні лютого
не виключені зустрічі з колишніми однокласниками
чи однокурсниками.

ВОДОЛІЙ
Типовим представникам знаку зірки радять часті�

ше проявляти особисту чарівність. Це стане вашим
секретом успіху і популярності серед оточення. Мі�
сяць також сприятливий для будь�яких косметичних
процедур, змін у зовнішності, манері одягатися. Це
відмінний період для консультацій зі стилістами, віза�
жистами. Будьте обережніші з покупками, ретельно
перевіряйте будь�які товари на різні дефекти. Так ви
заощадите і час, і нерви.

РИБИ
Останні дні зими принесуть вам підвищену актив�

ність. Ви помітите, що багато чого стали встигати
швидше. Це вдалий час для занять спортом: вони бу�
дуть дуже ефективними, дадуть відчутний результат і
принесуть користь вашому здоров'ю. Проте зросте
ваша схильність до аналізу не тільки своєї поведінки,
але й своїх слів. Період не надто сприятливий для
особистих відносин, оскільки зараз можуть частіше
виникати приводи для непорозумінь. Зараз дуже
важливо довіряти коханій людині.


ГОРОСКОП

23 лютого  6 березня



ВП НУБіП України 
"Боярська лісова дослідна станція"

запрошує до співпраці 
фізичних осіб�підприємців та

юридичних осіб 
у сфері надання послуг в лісовому

господарстві (послуги на лісосіці).
За додатковою інформацією
звертатися за телефонами: 

(04598) 35461, 35D149 та за адресою:
м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12.

ТЕРМІНОВИЙ АВТОВИКУП
Авто будь�якої марки
цілі, після ДТП, кредитні.

Тел.: (044) 360�92�04, 
(066) 053�83�69.
Контактна особа

ВіталійЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

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

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ,
ОРГТЕХНІКИ, ЖК МОНІТОРІВ,

ТЕЛЕВІЗОРІВ,
ЕЛЕКТРОННИХ ВАГІВ,

ХОЛОДИЛЬНИКІВ.

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

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

095�401�16�81
velad@ukr.net

Києво�Святошинське ВУЖКГ
запрошує на роботу

ЮРИСТА.
Вимоги: вища юридична освіта; 

досвід роботи від 4 років;
досвід представлення 

інтересів в суді;
знання господарського, цивільного, 

земельного, трудового та податкового
права.

Бажано проживання у Києво�
Святошинському р�ні.

Резюме надсилайте на ел.адресу:
office@ksvygkg.com.ua

Тел. для довідок:

04598�35�058

Блондинка прийшла в піцерію. Офіціант питає:

� На скільки шматочків вам порізати

піцу � на 4 чи на 8?

Вона відповідає:

� Звісно на 4, я ж 8 не зїм!!!

Дві блондинки розмовляють в аеропор�

ті, дивлячись на Боїнг:

� Слухай, а як же таку махіну викрада�

ють?! Куди ж її заховаєш потім?..

� Ти що, дурепа?! Хто ж таку велику

вкраде? Їх викрадають в небі, коли вони

маленькі...

Маленький Вовочка, повернувшись із

села в місто, заявляє батькам:

� Мамо і тату, це неправда, що корова

дає молоко. Його з неї витягують силою.

� Тато, а що таке некомпетентність і

байдужість?

� Не знаю. Та й все одно мені.

� Вовочка, завтра хай прийде в школу

твій дідусь!

� Ви хочете сказати � батько?

� Ні, дідусь. Я хочу показати йому, які по�

милки робить його син в твоїх домашніх

завданнях.

Через 30 років на зустрічі однокласників

відразу видно, хто як вчився і хто що має!

У двієчника � 2 речі: квартира і машина.

У трієчника � 3 речі: квартира, машина і

дача.

У відмінника � 5 речей: окуляри, борги,

лисина, головний біль і золота медаль з

неіржавіючої сталі!

Анекдоти
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РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ, 
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА,

СУПЕРЦІНА!
тел. 067-558-15-50

Києво�Святошинський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
на заміщення вакантних посад: 

� провідного спеціаліста відділу
соціальної роботи; 

� спеціаліста 1 категорії відділу
соціальної роботи. 

Вимоги: вища освіта за фахом "СоціальD
на робота", "Соціальна педагогіка", "ПсиD
хологія", "Соціологія" за освітньоDкваліфіD
каційним рівнем магістра, спеціаліста,
стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Конкурс триває один місяць з дня огоD
лошення.

Звертатися за адресою: 
м. Вишневе, вул. К. Маркса, 15.

Телефон для довідок 7�28�22.

Києво�Святошинський районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

ОГОЛОШУЄ  НАБІР
для прийняття на посаду 

фахівця із соціальної роботи 
у м. Вишневе, м. Боярка, с. С. Борщагівка, 

с. Гатне, с. Віта�Поштова, с. Ходосівка.
Вимоги: вища освіта за фахом "СоціальD

на робота", "Соціальна педагогіка", "ПсихоD
логія", "Соціологія" за освітньоDкваліфікаD
ційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж
роботи  за фахом не менше 1 року.

Фахівець із соціальної роботи повинен
проживати в населеному пункті,  що теритоD
ріально належить до відповідної сільської,
селищної  ради, на території якої планує
працювати.

Звертатися за адресою: 
м. Вишневе, вул. К. Маркса, 15.

Телефон для довідок 7�28�22.


