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ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
У минулий четвер відбулося засі-

дання колегії районної державної ад-
міністрації, на якому було розглянуто:  
„Про стан виконання заходів щодо 
підготовки господарського комплек-
су та об’єктів соціально-культурного 
призначення до роботи в осінньо-
зимовий період 2009-2010 років”. 
Доповіла начальник відділу житлово-
комунального господарства райдер-
жадміністрації Оксана Підоріна.

Начальник  фінансового  управлін-
ня райдержадміністрації Лідія  Каши-
ця інформувала про внесення змін до 
районного бюджету Макарівського 
району на 2009 рік.

Голова райдержадміністрації Воло-
димир Горбик дав відповідні доручен-
ня державній податковій адміністрації 
в Макарівському районі, управлінню 
праці та соціального захисту насе-
лення й іншим. 

Новосілківська школа – 
заклад освіти, але й ще по-
справжньому батьківський 
дім для школярів. Тут госпо-
дарюють небайдужі люди, які 
мають великі люблячі серця, 
відчувають потреби дітей, аби 
вони зростали щасливими і 
здоровими. Директор школи 
Любов Розсохач з колективом 
педагогів-однодумців зацікав-
лені відкривати учням двері у 
сучасний світ знань, допомо-
гати кожному своєму вихован-
цю реалізувати свій потенціал і 
знайти своє місце у житті. Всі-
ляко сприяє роботі педколек-
тиву і сільський голова Наталія 
Михайлівна Кубай.

30 років працює в цій школі 
на педагогічній ниві вчителька 
молодших класів, відмінник 
освіти України, уродженка 
села Новосілки Любов Іванів-
на Задерновська, голова про-
фкому, голова методичного 
педагогічного об’єднання. 
Крім того, що вона дає учням 
міцні знання, вона вчить сво-
їх маленьких вихованців бути 
щирими, вірними друзями, 
шанувати старших, з повагою ставитися до праці інших 
людей, берегти природу, любити свій рідний край.

Євген ПІКУЛЬ. 

На фото: вчителька молодших класів Любов 
Задерновська навчає учнів  географії.

Мабуть немає на зем-
лі більш важливішої про-
фесії, ніж учитель. І свято, 
яке відзначають освітяни 
в першу неділю жовтня, 
– не лише професійне,  
воно стосується кожно-
го. Бо кожен був колись 
учнем, кожен має доньку, 
сина чи онука – школяра. 
І кожен вдячний учителю, 
який віддає йому чи його 
дитині не лише знання, а 
й частину душі й серця, 
навчаючи розумному, до-
брому, вічному.

Нинішнього року знов 
зібрались педагоги райо-
ну напередодні свого свя-
та в районному будинку 
культури, щоб відзначити 
кращих із кращих, почути 
слова вдячності та приві-
тання від своїх вихован-
ців, керівництва району, 
гостей.

І З  С В Я Т О М !
4 жовтня - День працівників освіти. Це свято 

людей, які обрали найпочеснішу і разом з тим 
найскромнішу професію. Це свято добра, му-
дрості, любові та турботи. Ставши дорослими, 
ми згадуємо своїх учителів, а особливо ту - Пер-
шу, теплими щирими словами вдячності за на-
станови, передані знання. 

А в цей день вітаємо й бажаємо довгих років 
золотого, як осінній листопад, життя, міцного 
здоров’я і хай ваші вихованці радують вас успіха-
ми в навчанні. 

Зі святом вас, шановні працівники освітян-
ської ниви! 

Геннадій ЗДОЛЬНИК,
 Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!
Восени ми відзначаємо День працівників 

освіти і науки. Кожен з нас згадує свого Вчителя 
- того, котрий залучив до книги, запалив іскорку 
знань, був старшим другом і порадником, кому 
ми зобов’язані своїми життєвими і професійни-
ми перемогами.

Висловлюємо вам сердечну вдячність за не-
втомну працю, за великий талант і покликання 
сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рід-
ного краю.

Бажаємо вам  і вашим сім’ям добра, злагоди, 
міцного здоров’я, добробуту й благополуччя, 
впевненості у своїх силах.

Хай завжди щедрою на сходи буде освітян-
ська нива, а в усіх ваших починаннях будуть  су-
путниками творчий успіх і невичерпна наснага,

З повагою Віктор ГАРТФІЛЬ,
начальник  відділу  освіти.

Валентина ХОХЛЮК,
голова ради профспілки 

працівників освіти.

Д О Р О Г І  В Ч И Т Е Л І ,
В И К Л А Д АЧ І ,  В И Х О В А Т Е Л І !
Сьогодні я ві-

таю зі святом 
людей найвід-
повідальнішої і 
необхідної про-
фесії.

Це свято тих, 
хто завоював у 
нашому суспіль-
стві заслужену 
пошану і вдяч-
ність, відкрив 
кожному з нас 
дорогу в життя, розкрив красу рідної країни, 
велич її історії, навчив чесно жити і самовідда-
но працювати.

Дякую вам за вашу працю, доброту, поряд-
ність, за те, що ви у нас є. Ми маємо всі підстави 
пишатися вашими досягненнями в освіті.

Перемога школярів на учнівських конкурсах, 
всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, якіс-
на підготовка випускників професійно-технічних 
училищ і вищих навчальних закладів, наукові до-
сягнення викладачів вищої школи — все це свід-
чить про те, що освіта має хороші показники, за-
безпечує потреби громадян.

Повірте, що особисто я та Уряд України ро-
бимо все для того, щоб люди шанували ваше 
служіння обраній професії, щоб при зустрічі 
низько вам кланялися і дякували за велику жит-
тєву науку.

Зичу вам відчуття повноти і неповторності 
життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, на-
тхнення, щастя і довгої людської пам’яті.

Хай вас і ваших учнів завжди об’єднує одна 
мета — зведення величного храму знань, а життя 
виставляє якнайвищі бали.

З повагою Прем’єр-міністр України 
Юлія ТИМОШЕНКО.

С В Я Т О  В Ч И Т Е Л І В

Л Ю Б Л Я Ч Е  С Е Р Ц Е  -  Д І Т Я М

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО!
Шановні вчителі, вихователі, викладачі Макарівщини. Сер-

дечно вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників 
освіти! Велика когорта освітянської ниви. Ви – плекаєте під-
ростаюче покоління нашої вільної України і завдяки вашій ви-
сокій професійності, наполегливості у щоденній праці, лагід-
ного ставлення до учнів, маємо майбутнє держави в наших 
дітях. Ваша праця  благородна й так потрібна кожному в усі 
роки, в усі віки.

Педагог! Вклоняємося доземно перед тобою. Щиро бажа-
ємо  міцного здоров’я, доброго, родинного тепла, щедрих літ 
без ліку й довгого-довгого віку. Щоб доля світлою була й іс-
кри вашого добра, тепла, віддані своїм вихованцям, розгоря-
лися великим полум’ям любові й відданості до людей, рідної 
Вітчизни у юних серцях . Ваші настанови хай будуть для них 
маяком, на який вони йтимуть на своєму життєвому шляху.

4  Ж О В Т Н Я  –  Д Е Н Ь  П Р А Ц І В Н И К І В  О С В І Т И

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 
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- У ході зустрічі з жите-
лями Вишгорода я ще раз 
переконався, що люди не хо-
чуть і не погодяться жити так 
далі, як нині. Я сьогодні вко-
тре відчув народну підтрим-
ку. Проблеми Вишгорода не 
вирішаться, якщо місцевий 
бюджет не буде формувати-
ся на місці, а доводитиметь-
ся зверху, якщо не буде на-
лагоджено чіткого контролю 
за надходженням податків. 
Люди мають платити подат-
ки за місцем проживання, а 
не за місцем роботи.

• Чи перераховувати-
муть заробітну плату де-
путатам Верховної Ради 
за вересень, яка, по суті, 
не працювала через бло-
кування?

- Неприпустимі дії пере-
шкоджанню діяльності Верхо-
вної Ради. У минулу п’ятницю 
я пропонував депутатам дати 
своїм діям політичну оцінку. 
Не хочуть. Напрошується ви-
сновок: їм практичні дії не 
потрібні. Ми сьогодні бачимо 
зухвале нехтування роботою 
Ради. Я стояв і стою на тому, 
щоб заробітну плату депу-
татам Верховної Ради за ве-
ресень не перераховувати. 
Переглядати своє рішення 
не буду. Невдоволені ним хай 
звертаються до суду. Хоча 
нагадую, що рішення Голови 
Верховної Ради може скасу-
вати тільки Верховна Рада. Я 
розумію, що такими своїми 
діями наживаю ворогів, але за 
відповідні вчинки треба дава-
ти відповідну оцінку.

• Як Ви оцінюєте про-

ект Бюджету України на 
2010 рік?

- Оцінку давати простіше. 
Бюджет не можна оцінювати: 
поганий чи хороший. Його 
треба розглядати, як ескізні 
начерки для того, щоб ство-
рити реальний основний еко-
номічний закон, потрібний 
для країни. Верховна Рада 
повинна продемонструвати 
високу відповідальність та 
визначитись, чи брати його 
до впровадження, чи повер-
тати для опрацювання Каб-
міну Міністрів. Перш ніж об-
говорювати Бюджет, я хотів 
би почути аналіз соціально-
економічного стану України. 
Пропонуватиму, щоб з до-
повіддю у Верховній Раді ви-
ступили преставники НАНУ, 
а потім Президент, Прем’єр-
міністр, керівництво Націо-
нального банку України, щоб 
всі мали уявлення реального 
стану у державі. Думаю, що 
мене не всі підтримають у 
цьому, але замовчування – 
це злочинний шлях.

• Нині органи місцево-
го самоврядування очо-
люють представники тієї 
чи іншої партії. На ваш по-
гляд, це доречно чи ні?

- Я виступав, щоб влада 
була деполітизована. Я за 
позапартійну владу. А для 
цього треба міняти вибор-
чу систему, переходити від 
партійних до мажоритарних 
виборів. На даний момент в 
Україні зареєстровано біль-
ше 70 різних партій. Але мож-
на бути партійним і служити 
відразу всім. Цьому свідчить 

перехід їх членів з однієї 
партії в іншу. Не секрет, 
що в більшості такі „пар-
тійці” керуються не ідей-
ними переконаннями, а 
ідуть туди, де більше пла-
тять. Така партійність – за 
гроші. Хочу сказати й про 
те, що нині відбувається 
приховане фінансування 
партій за рахунок дер-
жавного бюджету.

Я дотримуюся по-
зиції, що до місцевих 
органів влади вибори 
мають бути мажори-
тарними і тоді не буде 
політично-партійного 
тиску на місцеві ЗМІ, про 
що я сьогодні почув; ви-
бори депутатів до Верхо-
вної Ради можуть бути за 
партійними списками, 
але вони повинні бути 
відкритими, доступними 
виборцям.

• Якою бачите Укра-
їну в майбутньому? Що 
буде із землею, дере-
бан якої відбувається? 
Чи отримає свою част-
ку землі кожен украї-
нець, як гарантується 
законом?

- Україна має бути 
унітарною державою, але 
з децентралізацією. 

Земля повинна роз-
поділятися відповідно до 
діючого законодавства, 

але нам на початку хоча б 
знати, що ще залишилося 
після „прихватизації”. Зем-
ля, по суті, потрапила в одні 
руки, й не дивно, куди не 
глянеш, то „калитчина”. По-
трібно розкрити й оприлюд-
нити хто нею володіє, бо на 
сьогодні на місцях цього не 
знають. Простих трудівників 
безсоромно обікрали. 

• Ви будете висувати  
свою  кандидатру  на пост 
Президента України. Яко-
го виборця Ви бачите для 
себе?

- Матір і Вітчизну не ви-
бирають, як і виборця. У нас 
унікальний народ і унікаль-
на країна. В кожній області, 
в кожному районі є реальні 
можливості для свого роз-
витку, треба лише їх задіяти. 
Але для цього треба знати 
країну. Наші нинішні політи-
ки, влада, відверто кажучи, 
не знають своєї держави. 
Мені допомагають пізнавати 
її зустрічі з людьми.

 Президент має прислу-
хатися до думок народу, а не 
видавати вказівки у вигляді 
щорічного послання. Сьогодні 
серед політиків йде змагання 
„забити” обіцянку. Люди сто-
милися від цих обіцянок. Якщо 
вірити нинішнім розкладам 
розстановки кандидатів, у нас 
є Президент, а ось тільки що 
далі робитимемо?

Я орієнтуюсь не на ви-
борця – а на думаючих лю-
дей.

• У Верховній Раді за-
конопроект про вибори до 

місцевих рад 30.05.2010 
року. Але ж депутати 
обираються на 4 роки, а 
голови  місцевих органів 
самоврядування на 5.  Чи 
не є це порушенням за-
кону про вибори? І чому 
саме визначено дату 30 
травня?

- Переконаний, що 
буде прийнято рішення про 
вибори до місцевих рад 
30.05.2010 року. Згідно пе-
рехідних положень у цьому 
порушень немає. Читайте 
перехідні положення. Потріб-
но у цій частині в Конституції 
України внести зміни. Дану 
дату визначено, виходячи з 
президентських виборів, які, 
без сумніву, проходитимуть у 
два тури. 

• Діючі закони про 
державну підтримку ЗМІ 
та захист журналістів не 
відображають реалій сьо-
годення. Зокрема, це 
відчувають місцеві кому-
нальні газети, які не ма-
ють державної підтримки, 
фінансуються з місцевого 
бюджету. Деяким редак-
торам, щоб отримати гро-
ші, доводиться „покланя-
тися” перед керівниками 
влади. Потрібно, щоб дер-
жава не підтримувала ЗМІ, 
а утримувала. Як Ви на це 
дивитесь, а також на роз-
державлення комунальних 
газет?

- Забезпечити контроль 
за виконанням всіх прийня-
тих законів Верховною Ра-
дою (а їх стільки!) не можли-
во. Згоден, що закони „Про 
державну підтримку засобів 
масової інформації та соці-
альний захист журналістів” 
та „Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) 
в Україні” застарілі. Потрібно 
розробити один, але, щоб він 
був дієвим.

Роздержавлення ЗМІ я 
не підтримую. Роздержави-
ти державні газети – одно-
значно, що роздержавити 
державу. 

Зараз іде активна кам-
панія убрати радіоточки. Ук-
ртелеком навіть розповсю-
джує спеціальні бланки, які 
людина має заповнити, ніби 
просячи зняти радіоточку. 
Для чого це робиться? Скажу 
відверто: прагнуть звільнити 
ефір і продати ефірні часто-
ти. Я проти закриття радіото-
чок. Адже таке радіо є єдине, 
особливо на селі джерело 
оперативних і доступних усім 
інформацій. Знищення радіо 
не допустиме.

***
Після закінчення прес-

конференції Голова Верхо-
вної Ради В.М.Литвин підпи-
сав книги „Історія України”, 
що були подаровані учасни-
кам зібрання. Бажаючі сфо-
тографувалися на згадку з 
Володимиром Михайлови-
чем. 

Світлана ТРИГУБ.

Володимир ЛИТВИН: “ГОЛОВНА 
ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

- УКРАЇНСЬКА ВЛАДА”

Більше півтори години 26 вересня тривала прес-
конференція Голови Верховної Ради В.М.Литвина з журналіс-
тами у залі засідань Вишгородської міської держадміністрації. 
Перед цим Володимир Михайлович мав розмову з жителями 
Вишгорода про проблеми містечка. Уважно вислухав їх скарги 
та пропозиції. Як сам сказав: „Після спілкування починається 
головний біль” (проблеми, про які розповіли люди, глибоко 
зачепили серце Голови Верховної Ради). Закономірно, що 
журналісти місцевої газети та телебачення насамперед поці-
кавилися, яке враження склалося у Володимира Михайловича 
про Вишгород.

Подякувавши учасникам прес-конференції за те, що від-
гукнулися на запрошення, Голова Верховної Ради В.М.Литвин 
почав відповідати на їх запитання:

ПРИВІТАВ ОДНОСЕЛЬЧАН  З ДНЕМ ГАВРОНЩИНИ
З нагоди святкування Дня села Гавронщина 

координатор представництва ВГО «Громадян-
ська позиція» в Макарівському районі Олексій 
Леонідович Коба зустрівся з односельчанами. 
Щиро привітав присутніх та всіх гавронців з 
Днем села. Від всього серця побажав міцного 
здоров’я на довгі роки, невичерпної енергії, 
успіхів у реалізації задуманих планів, затишку 
і тепла кожній родині.

- Хай удача і віра невідступно супрово-
джують вас на широкому життєвому шляху, а 
завзяття, наполегливість у вирішенні повсяк-
денних завдань відкриють нові перспективи 
для процвітання і достатку Нашого села! – за-
значив Олексій Коба.

Крім того, користуючись нагодою, висло-
вив щиру вдячність за наполегливу працю ак-
тиву «Громадянської позиції», високий профе-
сіоналізм та ініціативність.

М.НАУМЕНКО.

-Відділ, - розповідає Оксана Володимирівна, - здій-
снює щомісячний моніторинг виконання намічених захо-
дів з підготовки об’єктів теплопостачання, водопровідно-
каналізаційного господарства, житлового фонду, 
вулично-шляхової мережі та закладів соціальної сфери. 
Відбулася нарада в с. Бишів з питання життєдіяльності 
місцевого дошкільного навчального закладу; зроблено 
виїзди в сільські та селищні ради працівниками райдер-
жадміністрації, районної санепідемстанції з метою огляду 
об’єктів соціально-культурного призначення та надання 
практичної допомоги у вирішенні проблемних питань. 
Районна робоча група на своїх засіданнях розглядає хід 
виконання заходів. Слід відзначити дієву допомогу депу-
татів районної ради, які долучилися до вивчення стану під-
готовки промислових підприємств району.

В робочому порядку вирішено питання про переве-
дення в інше приміщення та облаштування відділення АТС 
у Яблунівці, яке забезпечує телефонним зв’язком ще й на-
селення сіл Мостище та Новосілки; про тепло-, електро-, 
водопостачання, водовідведення житлових будинків у с. 
Комарівка у зв’язку із припиненням діяльності ВАТ «Ко-
марівська меблева фабрика»;  про виконання ремонтних 
робіт по соцоб’єктах Копилівської сільської ради та ряд 
інших. Слід зазначити, що в цілому підготовча кампанія 
проходить згідно з визначеними термінами. На сьогодні 
уже на ці цілі з різних джерел фінансування освоєно 7,2 
млн. гривень. 

- Що очікувати мешканцям комунальних будинків, 
установам соціальної сфери району і, зокрема, Макаро-
ва?

 - За станом на 29 вересня з 53 об’єктів, що  опалюють 
житловий фонд, заклади соціальної сфери, бюджетні уста-
нови готові до роботи 51 (96 %).  КП КОР «Тепломережа» 
відповідно до графіка готує котельні та розпочне гідрав-
лічні випробування теплових мереж комунального тепло-
постачання. Ще не готова до експлуатації котельня у смт 
Макарів по вул. Леніна, де застарілі енергоємні котли по-
требують заміни, але на сьогодні замінювати їх недоцільно, 
бо послугами даної котельні користується лише 14 квартир 
(при такому її  завантаженні  теплопостачальне підприєм-
ство понесе збитки, яке на сьогодні й так  має півмільйон-
ну заборгованість населення за спожиту теплову енергію). 
Невирішення даної проблеми протягом тривалого періоду 
- це свідчення невжиття Макарівською селищною радою  
більш ефективних заходів, про відсутність зацікавленості 
у збереженні комунального підприємства. Більш дієвими 
було б віднайти можливості допомогти населенню вста-
новити індивідуальне опалення для повної децентралізації 
теплопостачання житлових будинків, адже певний відсоток 
квартир ще знаходиться у комунальній власності селищної 
громади, та лобіювання в обласній раді питання щодо пе-
редачі зазначеного підприємства до селищної комунальної 
власності. А наміри селищного голови щодо будівництва 
модульної котельні для дошкільного закладу «Пролісок» не 
мають обґрунтування відповідно з вимогами чинного за-
конодавства - місцевої програми модернізації теплопос-
тачання, схеми оптимізації теплопостачання. Можливо, 
ефективніше утеплити приміщення дошкільного закладу, 
дах. 

Продовжуються роботи в районі з підготовки житлово-
го фонду. Проте треба визнати, що майже вони не прово-
дилися у комунальних багатоквартирних будинках Мака-
рівської селищної ради. 

ЖИТИ НАДІЄЮ НЕПОГАНО.  
ПРОТЕ СЛІД БУТИ 

ГОТОВИМ ДО ЗИМИ
З метою підготовки господарського комплексу та 

об’єктів соціально-культурного призначення району до 
роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року голо-
ва райдержадміністрації В.М. Горбик 03.06.2009 року ви-
дав відповідне  розпорядження,  було створено районну 
робочу групу з питань підготовки і забезпечення сталого 
функціонування  цих об’єктів та затверджено заходи. Що 
зроблено з того часу? Це питання було розглянуто нещо-
давно на засіданні колегії райдержадміністрації, а потім 
на сесії районної ради. На дану тему й наша розмова з 
начальником  відділу житлово-комунального господар-
ства райдержадміністрації О.В. ПІДОРІНОЮ. 

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ПРО БЮДЖЕТ ТА 
ПІДГОТОВКУ ДО ЗИМИ

У вівторок, 29 вересня, голова районної ради Мико-
ла Вараницький провів 18 сесію районної ради V скли-
кання, в якій взяли участь заступник голови райдер-
жадміністрації Петро Левковський, селищні та сільські  
голови, керівники підприємств, установ, організацій.

„Про підсумки соціально-економічного і культурно-
го розвитку району за перше півріччя 2009 року” допо-
вів Петро Левковський. З питання „Про затвердження 
звіту про виконання районного бюджету за перше пів-
річчя 2009 року” та „Про внесення змін до рішення сесії 
районної ради від 13 січня 2009 року №328-15-V „Про 
затвердження районного бюджету Макарівського ра-
йону на 2009 рік” виступила начальник фінансового 
управління райдержадміністрації Лідія Кашиця.

З доповіддю „Про стан готовності господарсько-
го комплексу та об’єктів соціально-культурного при-
значення Макарівського району до роботи в осінньо-
зимовий період 2009-2010 року” виступив Петро 
Левковський. Співдоповідь по цьому питанню зробив 
заступник голови постійної комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку районної ради 
Микола Оніщук.

Було розглянуто й ряд інших питань. Сесія прийня-
ла по них відповідні рішення. 

' СТОР. 4.
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Якщо ми хочемо збу-
дувати будинок, то спо-
чатку креслимо його про-
ект, а вже потім будуємо, 
а не навпаки. За схожим 
принципом потрібно роз-
будовувати й державу. 
Саме такого правила до-
тримується Арсеній Яце-
нюк, який під час зустрі-
чей з людьми не роздає 
обіцянки, як це роблять 
більшість політиків, а від-
повідає на конкретні за-
питання щодо запропо-
нованої ним стратегічної 
програми – чотирьох ці-
лей для країни.

«Я вражений: проїхав 
зі Старого Самбора до 
Самбора, проїхав із До-
нецька до Луганська, – і в 
мене тільки один діагноз: 
Західна Україна побу-
дована за часів Австро-
Угорської імперії, а Східна 
– Російською імперією», – 

наголосив політик. Нічого 
нового наша держава за 
18 років так і не збудува-
ла. Країні потрібна нова 
індустріалізація – зведен-
ня мостів, заводів, доріг. 

Наша держава має 
також відновити своє 

славетне аграрне мину-
ле. Але як же відновити 
те, що занедбували 18 
років? У Арсенія Яценю-
ка є конкретна відповідь 
– зробити це можна шля-
хом розвитку промисло-
вого великотоварного 
сільського господарства. 
«Дядько з п’ятьма гекта-
рами не в змозі конкуру-
вати в сучасному світі. Він 
не може купити солярку, 
він не може купити до-
брива. Він не може вийти 
на ринок і продати це», – 
розповів лідер «ФРОНТУ 
ЗМІН».

Але хто ж буде працю-
вати на нових заводах і в 
селах, якщо населення і 
надалі вимиратиме, а в 
школах і вузах діти не на-
вчатимуться, а протира-
тимуть штани? Держава 
повинна безкоштовно на-
давати медичну допомогу 

за певним списком (швид-
ка допомога, реанімація 
тощо), це – бюджетна 
складова. Усі інші послуги 
безкоштовно отримува-
тимуть тільки незаможні 
люди, решта ж в змозі за-
платити за себе.

Що ж до освіти, то 
країна має розуміти, які 
саме фахівці їй потрібні, 
й чітко формувати набір у 
вузах та ПТУ, щоб уникну-
ти безробіття. Можливо, 
також варто повернутися 
до 10-річної середньої 
освіти і 5-річної вищої. 
Бо якщо раніше людина 
ставала сформованою 
особистістю і починала 
заробляти у 21 рік, то за-
раз це відбувається на 
три роки пізніше. «Вихо-
дить, що ми зменшили 
кількість людей, які пра-
цюють. А якщо зменшили 
кількість людей, які пра-
цюють, – то скоротили 
доходи бюджету. Якщо 
ми зменшили доходи 
бюджету – то зменшили 
пенсію для ваших бать-
ків», – наголосив Арсеній 
Яценюк під час зустрічі 
зі студентами Коломий-

ського політехнічного 
коледжу.

Чимало питань 
пролунало і щодо 
збройних сил. Арсе-
ній Яценюк упевне-
ний, що українська 
армія має формува-
тися з двох частин: 
меншої – контрактної 
і більшої – військо-
вослужбовців стро-
кової служби. «Зараз 
ми опрацьовуємо те-
оретичну можливість 
того, щоб скоротити 
термін служби, напри-
клад, до 9 місяців. Але 
зробити 9 місяців чи-
стого навчання, щоби 

солдат був освіченим», 
– заявив політик під час 
зустрічі з жителями міс-
течка Жовква.

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО.
Фото:  ідеї Арсенія 

Яценюка поділяють чи-
сельні прихильники.

ПРОЕКТ «УКРАЇНА» 
ВІД АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА

ТЕМА ДНЯ
“ В С І  І Н Ш І  Н А Г А Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я  М А Є 

В И Р І Ш У В А Т И  М І С Ц Е В А  В Л А Д А ”
Україна повністю готова до опалювального сезону. Про це під час прес-конференції в 

Будинку уряду заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Куче-
ренко. Стан підготовки до осінньо-зимового періоду навіть кращий, ніж у минулому році. 
Зокрема, за його словами, у газових сховищах знаходиться близько 26 млрд. кубометрів 
природного газу. «Уряд зробив усе, аби опалювальний сезон пройшов успішно», - підкрес-
лив міністр, додавши: всі інші нагальні питання має вирішувати місцева влада.

У понеділок Сергій 
Леонідович побував 

на Броварщині, де мав зу-
стріч з бізнесменами і під-
приємцями, працівниками 
домобудівного комбінату 
«Меркурій», з олімпійськи-
ми чемпіонами, чемпіонами 
світу та Європи, ветерана-
ми спорту та студентами 
Броварського вищого спор-
тивного училища.

А також Сергій Тігіпко 
завітав у кінотеатр «Проме-
тей» на прес-конференцію 
за участі столичних і регіо-
нальних засобів масової ін-
формації. 

• Що спонукало Вас 
брати участь у прези-
дентських виборах? 

- Більшої шкоди україні, 
ніж суперечки між секрета-
ріатом президента і урядом, 
не завдала навіть криза. 
Наші ж політики при владі 
борються лише за те, щоб 
все залишилося так як є, бо 
їм це вигідно. А країні по-
трібен сильний президент, 
щоб виконавці відчували 
руку на пульсі. Необхідно 
створити команду профе-
сійних управлінців, яка вміє 
і здатна вивести країну з 
кризи та реалізувати про-
ект соціально-економічного 
розвитку.

В нинішній ситуації це 
зробити неможливо, бо 
місця у владі продаються, 
віддаються наближеним 
особам. Прикладом цього 
негативу може бути парла-
мент, де брати, куми, секре-
тарки, водії… Ми в політич-
ній та економічній кризі. Як 
чинить мудра людина, якщо 
опиняється в такій ситуації? 
Вона повертається до ви-
хідної точки і вже звідти про-
довжує пошук шляху. Для 
нас такою вихідною точкою 
є конституційна реформа 
2004 року. Україні потрібна 
сильна, дієздатна прези-
дентська влада, тільки вона 
зможе вивести країну з кри-
зи, забезпечити економіч-
ний та соціальний розвиток. 
Як відомо, парламентська 
форма правління значно 
складніша, більш громіздка 
та дорога, ніж президент-
ська. Сумний досвід нашої 
Верховної Ради демонструє 
майже повну неможливість 
на сучасному етапі узго-
дження багатьох політич-
них, економічних, комер-
ційних, бюрократичних та 
особистісних інтересів со-
тень представників різних 
фракцій. До того ж набрати 

450 відпові-
дальних по-
літиків, аби 
«упакувати» 
ними парла-
мент, завдан-
ня поки що 
непосильне. 
Це, мабуть, і є 
приводом до 
засилля ко-
рупції? 

У нас в 
країні ніхто 
ні за що не 
в і д п о в і д а є . 
П о с и л е н н я 
корупції без-

помилково вказує на посла-
блення позицій держави. У 
нас видимість боротьби з 
цим соціальним злом. Лише 
говоримо, а до відповідаль-
ності притягнуті одиниці, 
та й то ті, що вже занадто 
знахабніли, брали відкрито. 
А боротьба з корупцією по-
винна поєднуватися із гли-
боким реформуванням всіх 
інструментів української 
влади. Потрібно розуміти, 
що живучість корупції є пря-
мим наслідком недоліків 
наших чинних законів. Це, 
зокрема, означає, що необ-
хідна детальна інвентариза-
ція та експертиза всіх без 
винятку законодавчих актів 
на предмет їх корупціоген-
ності. Відповідні методики 
існують, тут нічого не по-
трібно придумувати. Від-
працьований чіткий меха-
нізм визначення основних 
способів, якими нормативні 
правові акти породжують 
корупцію. Їх не так і багато – 
всього кілька десятків. Вка-
зані способи, якими той чи 
інший корупційний фактор із 
нормативно-правового акта 
потрібно витравлювати. 

• Як ви ставитеся до 
питання щодо продажу 
землі. Адже її довкола Ки-
єва скупили сотнями гек-
тарів ті, хто ніякого відно-
шення до неї не мають.

– Це відбувається тому, 
що у нас нема до цього 
часу чіткого, на місцевості, 
на картах розподілу земель 
комунальної, державної, 
приватної власності. Це і є 
причиною конфліктів. Зем-
ля, що не має власника, 
– мертвий, непрацюючий 
капітал, джерело конфлік-
ту та корупції. Тож потрібен 
ринок землі. Але поява зе-
мельного ринку без належ-
ного законодавчого забез-
печення принесе більше 
шкоди, ніж користі. Для 
початку його функціону-
вання необхідне прийняття 
мінімального пакету за-
конів – «Про ринок земель 
в Україні», «Про держав-
ний земельний кадастр», 
«Про державний земель-
ний банк»… Тільки після 
складання карти власників 
землі, створення прозо-
рих механізмів її продажу 
та введення необхідних 
обмежень у країні може 
з’явитися ефективний ри-
нок. Бажаєш купити або 
продати землю – прямуй 
у Державний земельний 
банк. Так діють в правових 

країнах світу.  
• Ви багато років за-

ймалися бізнесом. Як 
ставитеся до малого і 
середнього підприємни-
цтва? 

– Це наша держава все 
зробила для того, щоб ма-
лий і середній бізнес зане-
падав. Бо розвивати його в 
умовах складної дозвільної 
системи та жорсткого пре-
сингу контролюючих орга-
нів неможливо. Тож вищим 
політичним рішенням пови-
нно бути радикально змен-
шено кількість перевірок, 
суттєво спрощена фінансо-
ва звітність, уніфіковані до-
звільні процедури, введена 
поширена у світі система 
«єдиного вікна». 

Сергій Леонідович по-
вів мову про громадський 
контроль, тобто залучен-
ня широких мас до спра-
ви контролю державного 
апарату. Багато і справед-
ливо говориться про не-
ефективність української 
влади. Було намагання 
попередників провести 
необхідні реформи, на-
вести порядок в економіці 
та соціальній сфері. Однак 
між керівниками країни та 
населенням, в  ім’я якого 
починаються добрі спра-
ви, знаходиться прошарок 
бюрократії, саме вона ре-
ально управляє країною і 
перешкоджає будь-яким 
змінам та спробам контр-
олю своєї діяльності. Тож 
необхідний контроль та по-
стійний тиск: як зверху – з 
боку уряду та парламенту, 
так і знизу –  від різнома-
нітних об’єднань грома-
дян. Контролювати владу 
потрібно простим грома-
дянам, адже вона служить 
народові, а не навпаки – 
народ служить владі.

Ми лише говоримо про 
національну ідеологію, а 
її треба будувати на під-
грунті образу українців як 
народу, котрий  століттями 
виборював своє право на 
існування, в нас є націо-
нальні герої, якими треба 
пишатися. Наша культура 
опинилася на задвірках. 
Нема ні української книги, 
ні кіно. На екранах – деше-
вий ширпотреб. Любов до 
свого, українського, треба 
прищеплювати з дитсадка, 
зі школи. Там повинна до-
мінувати українська мова. 
Але турботою про націо-
нальне, українське пови-
нен пройнятися кожен, хто 
хоче добра Україні. 

Велика Україна по-
чинається із реального 
об’єднання громадян. Шлях 
цей складний і тернис-
тий. Доведеться прийма-
ти і непопулярні рішення. 
Але відступати вже нікуди. 
Криза й так занадто глибо-
ка. Подібні завдання може 
вирішувати тільки консо-
лідована, впевнена у своїх 
силах нація. Слабкі політики 
роз’єднують країну, а силь-
ні, з державним мисленням 
її об’єднують. Настає час 
сильних. 

Петро СУХЕНКО.

Сергій ТІГІПКО: “Я ЙДУ 
В ПОЛІТИКУ, ЩОБ 

ВПЛИВАТИ НА НЕЇ”
Сергій Тігіпко після п’яти років 

політичного мовчання активно вклю-
чився в політичне життя – оголосив 
про намір балотуватися на посаду 
президента України. Він відомий еко-
номіст, банкір. У 2002-2004 роках 
очолював Національний банк Укра-
їни. Людина вихована, ерудована, 
конкретна і послідовна у своїх діях, 
знає і вірить, що разом з командою 
однодумців зможе вивести Україну з 
економічної й політичної кризи. 

25 вересня у приміщенні Макарівської 
кіноконцертної зали «Ольвія» пройшла 
16 партійна конференція районної ор-
ганізації Партії регіонів. На неї з’їхалися 
делегати від первинних 
партійних організацій та 
були запрошені депутати 
районної ради, які пред-
ставляють фракцію Партії 
регіонів -  Д.М.Герасименко, 
П.А.Сидоренко, П.Г.Ляшок, 
М.В.Шиманович. На пар-
тійну конференцію прибули 
представники Центрально-
го апарату А.В. Ніфонтов та 
Л.В.Молостова, заступник 
голови Київської обласної 
організації О.В.Мазепа. 

Провів партійну кон-
ференцію голова районної 
організації  Партії регіонів 
та депутат районної ради 
В.М.Ґудзь. 

На порядку денному сто-
яло чотири питання, але 
найважливішим було про 
підтримку висунення кан-
дидатом на посаду Президента України 
лідера Партії регіонів В.Ф.Януковича. Ця 
пропозиція була підтримана делегатами 
конференції одноголосно.

Друге питання порядку денного вклю-
чало в себе обрання делегатів на 14 кон-
ференцію обласної партійної організації. 
Делегати були обрані - В.М.Ґудзь та О.М. 
Борисовець.

На конференції широко обговорю-

валось питання про розбудову районної 
партійної організації шляхом залучення до 
наших лав нових прибічників.

А проаналізувавши роботу громад-

ської приймальні партії в смт. Макарів, 
можна сміливо заявити про те, що кіль-
кість бажаючих поповнити ряди  організа-
ції невпинно зростає.

Для тих, хто бажає вступити до 
Партії регіонів, прохання зверта-
тись за адресою: смт Макарів, вул.  
Б.Хмельницького, 7-а.

Телефон 8-095-858-69-37.

ПІДТРИМАЛИ ПРОПОЗИЦІЮ ОДНОГОЛОСНО
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ГОЛОВНЕ - ЦЕ ДРУЖБА

О Б Г О В О Р Е Н Н Я  П Р О Е К Т У  З А К О Н У  У К Р А Ї Н И 
« П Р О  В Н Е С Е Н Н Я  З М І Н   Д О  К О Н С Т И Т У Ц І Ї  У К Р А Ї Н И »

ЗАПРОПОНУВАЛИ ПРОПОЗИЦІЇ

Наша держава робить усе, щоб підвищити правовий рівень населення 
для того, щоб кожен громадянин не лише знав свої права та свободи, а й 
міг захиститися від посягань на них інших осіб.

Майже кожного дня до працівників районного управління юстиції йдуть 
громадяни за порадою та допомогою. Його начальник Олександр Андрійо-
вич Михальченко (праворуч), начальник відділу державної виконавчої служ-
би Олександр Анатолійович Добрянський (у центрі), старший державний 
виконавець Олексій Вікторович Корнєєв (ліворуч)та інші фахівці управління 
з розумінням ставляться до проблем громадян. 

8 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

СТАТТЯ 31 - НА ЧАСІ
Як не прикро констатувати, але у нинішньому 

нашому суспільстві надзвичайно гостро постали 
нові проблеми, що стосуються безпритульних та 
бездоглядних дітей, насильства над ними у сім’ї. 
Через наругу над сином (донькою), дитина тікає 
з родини, бродяжить, починає займатися крадіж-
ками, досить часто маємо факти, що потрапляє у 
сексуальне рабство. Дану проблему порушують 
засоби масової інформації. Ось і в «Макарівських 
вістях» з цього приводу виступають педагоги, спе-
ціалісти служб, зокрема, районного  Центру соці-
альних служб для сім’ї та молоді. Впевнена, такі 
матеріали не лише хвилюють, але й  викликають 
справедливе обурення наведеними фактами. 

На своєчасі введено у проект Конституції Укра-
їни, обговорення якої проходить нині, статтю 31, 
у якій говориться, що «діти  рівні у своїх правах і 
свободах незалежно від походження, а також від 
того, народжені вони у шлюбі чи поза ним», за-
писано ще: «Насильство над дитиною та її екс-
плуатація, втягування у діяльність, шкідливу для 
моральності та нормального розвитку дитини, за-
бороняються». У нині діючій Конституції України 
такого немає.

Вікторія ШАЦЬКА.   

23 вересня в залі засідань райдер-
жадміністрації відбулося спільне засі-
дання політично-консультативної ради 
та громадської ради за участю членів 
районної робочої групи зі сприяння 
проведенню в Макарівському районі 
всенародного обговорення проекту 
Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України» під головуванням 
заступника голови райдержадміні-
страції О.Майстренка щодо обгово-
рення вищезазначеного законопро-
екту.

Насамперед увага учасників захо-
ду була звернута на вступну частину 
- преамбулу проекту Закону України, 
зокрема, перше речення, де гово-
риться: «Український народ - грома-
дяни України всіх національностей...» 
Було запропоновано  в даному речен-
ні вказати, що український народ - це 
спочатку українці, корінні жителі нашої 
держави, а вже потім громадяни інших 
національностей, тобто, щоб дане ре-
чення звучало у такому варіанті: „Укра-
їнський народ - українці та громадяни 

України всіх національностей,..”, адже 
в першу чергу Основний Закон країни 
має надавати привілей власному ет-
носу, водночас не обмежуючи права й 
інших народностей, що проживають в 
Україні.

У статті 13 у третьому абзаці за-
значається:  „В Україні гарантується 
вільний розвиток, використання і за-
хист російської мови, інших мов на-
ціональних меншин”. Виступаючи, 
учасники зібрання висловили, що не 
потрібно виділяти якусь із мов наці-
ональних меншин (у даному випадку 
російську), а просто зазначити «…га-
рантується вільний розвиток, вико-
ристання і захист мов національних 
меншин».

У Статті 27 (третій абзац) йдеться 
про гарантування жінці і чоловіку рів-
них можливостей для реалізації своїх 
прав і свобод запропоновано записа-
ти: „Жінці і чоловіку гарантуються рівні 
права і свободи”, а не просто можли-
вості, що звучить двояко.

Стаття 56, в якій  у п’ятому абзаці 

зазначається, що „...громадянам, які 
належать до національних меншин, 
відповідно до закону гарантується 
право на навчання рідною мовою чи 
на вивчення рідної мови у держав-
них і комунальних навчальних закла-
дах...”, доцільніше було б у такому 
випадку навчання проводити в не-
дільних школах, через національно-
культурні товариства чи осередки, 
або факультативно в державних за-
кладах.

По завершенню обговорення всіма 
учасниками було одноголосно виріше-
но провести аналогічне засідання че-
рез два тижні, з метою ґрунтовнішого 
ознайомлення із законопроектом та 
залучення до його розгляду трудових 
колективів району та через районні гро-
мадські організації.

Олена ХОМЕНКО,
 завідувач сектору з питань 

внутрішньої політики, зв’язків з 
громадськими організаціями та 

засобами масової інформації 
райдержадміністрації.

Початок на 3 стор.
Лише на минулому тижні райВУЖКГ  

отримало кошти на перекритя дахів ряду 
будинків, перелік яких визначає викон-
ком селищної ради. Інші роботи з під-
готовки житлового фонду до зими не 
проводяться через відсутність коштів 
у комунального підприємства. Діючий 
тариф за утримання прибудинкових те-
риторій лише на 45% покриває його за-
трати  і то за вивезення твердих побуто-
вих відходів. Виконком же Макарівської 
селищної ради досі не забезпечив пере-
гляд тарифів на утримання прибудинко-
вих територій. Для порівняння наведу 
ОССБ «Кодрянське», яке підготувало 
свої 10 будинків за рахунок відшкоду-
вань тарифів.

- Як в інших селах проходить підготов-
ка соціальних об’єктів до роботи взимку?

- Пройшли навчання операторів газо-
вих котелень закладів соціальної сфе-
ри.  Завершуються заплановані роботи 
у клубно-бібліотечних закладах району. 
Зокрема, встановлено електроопалення 
в будинках культури сіл Ясногородка, Гав-
ронщина, Маковище. Продовжується бу-
дівництво будинку культури в с. Небилиця. 
Але ще не завершена  робота з підготовки 
до експлуатації котельні у с. Червона Сло-
бода, що експлуатує ТОВ «Слобода Ко» 
і опалює адмінприміщення, їдальню під-
приємств, ФАП, через відсутність коштів. 
На даний час ця проблема вирішується.               

За рахунок залучених коштів вдалося 

підготовити 60 закладів освіти. Завер-
шуються роботи у Людвинівському  дит-
садку, на часі відкриття Колонщинського  
дошкільного закладу. Не виконано поки 
що  запланований обсяг у дитсадку с. Би-
шів. Планується завершення цих  робіт у 
ДЮСШ.

До осінньо-зимового періоду в осно-
вному  підготовлені центральна районна 
лікарня, Бишівська дільнична лікарня, 9 
медамбулагорій та 36 ФАПів  за рахунок 
коштів з різних джерел фінансування на 
суму 609,9 тис. грн.

Є, на жаль, ряд проблем по будинках у 
с. Бишів, зокрема, №№ 17, 27 по вул. Ки-
ївській. Електроенергія до будинку № 17 
подається від резервного кабелю, водо-
постачання належним чином не налаго-
джено.

Для забезпечення вчасного початку 
опалювального сезону сільські, селищні 
голови зобов’язані забезпечити укладен-
ня договорів на газопостачання, повірку 
лічильників, перевірку стану димових та 
вентиляційних каналів, особливо в бага-
токвартирних будинках.

- Як спрацював підрозділ ЗАТ «А.Е.С. 
Київобленерго»?

- Макарівський районний підрозділ у 
рамках підготовки об’єктів електропоста-
чання відповідно до затверджених захо-
дів на 2009 рік згідно Плану капітального 
ремонту стовідсотково відремонтував 13 
трансформаторних підстанцій, у 22  се-
лах - повітряні лінії протяжністю 91,12 км,;  

розчищено 18 повітряних ліній загальною 
протяжністю 120 км. Всього проведено 
робіт  на загальну суму 828,96 тис. грн. 

- А тепер коротко про наші дороги, ву-
личне освітлення.

- Завдяки райдержадміністрації було 
забезпечено своєчасну та якісну підготов-
ку документів відповідно до Порядку вико-
ристання у 2009 році коштів спеціального 
фонду обласного бюджету на будівництво, 
реконструкцію та ремонт автодоріг кому-
нальної власності. Маємо надію, що  за 
рахунок субвенції з державного бюджету  
будуть проведені відповідно до визна-
ченого обсягу поточні ремонти вулично-
шляхової мережі шести населених пунктів 
на суму 2,4 млн. грн: Гавронщини, Грузь-
кого, Маковища, Королівки, Ясногородки, 
Макарова. 

На територіях населених пунктів про-
водиться ремонт вулично-дорожньої ме-
режі за рахунок різних джерел фінансуван-
ня.  Продовжуються роботи з відновлення 
зовнішнього освітлення вулиць.  Уже їх 
виконано на суму 676,7 тис. грн. Районне 
шляхове ремонтно-будівельне управління 
благоустроює придорожні смуги.

- Будемо жити з надією, що зима не 
стане суворим екзаменатором і обійдеть-
ся без «НП».

- Жити надією потрібно, але й слід бути 
готовими до всього.

- Дякую за розмову.

Інтерв’ю  Світлани ТРИГУБ.

ЖИТИ НАДІЄЮ НЕПОГАНО. 
ПРОТЕ СЛІД БУТИ ГОТОВИМ ДО ЗИМИ

Початок на 1 стор.
За плідну невтомну працю по-

дякували вчителям голова район-
ної ради М.Д.Вараницький, заступ-
ник голови райдержадміністрації 
П.І.Левковський, начальник відділу 
освіти В.О.Гартфіль.

Кращі освітяни району – вчителі 
загальноосвітніх шкіл, вихователі 
дитячих садочків, директори і за-
ступники директорів шкіл отримали 
Почесні грамоти районної держав-
ної адміністрації та районної ради і 
грошові винагороди. 

Зі святом своїх наставників поздо-
ровили і подарували свої кращі творчі 
номери ансамбль скрипалів Макарів-
ської дитячої школи мистецтв (ке-
рівник О.Кузьменко), танцювальний 
колектив „Данс-сіті” (керівник Тетяна 
Сліпко), учні Макарівської ЗОШ №2 
(керівник Людмила Янківська). 

І ще один подарунок отримали осві-
тяни в цей день - прекрасний виступ на-
родного артиста України Олександра 
Василенка. Понад півтори години да-
рував він свої пісні  вдячним слухачам 
під бурхливі оплески. Його концерт від-
бувся завдяки підтримці сільських голів 
Колонщини та Рожева - Ю.В.Пелешок, 
М.В.Чапіка та Макарівського селищно-
го голови Г.П.Здольника. У виконанні 
Олександра Василенка звучали пісні 
українською, російською, італійською, 
англійською мовами.

СВЯТО 
ВЧИТЕЛІВ

Однією з основних ду-
ховних потреб людини є 
спілкування. Спілкування 
з тими, кому можна до-
віряти, хто завжди зро-
зуміє та підтримає, на 
кого можна покластися 
будь-якій життєвій ситу-
ації. Саме таким і пови-
нен бути справжній друг 
— щирим, відданим, по-
рядним. У великому світі 
людині важко знайти собі 
такого друга, а ще важче 
— не втратити його через 
якусь дрібницю, не «роз-
міняти» стосунки з ним. 
Справжнім є саме той 
друг, із яким разом про-
йшли і радощі, і печалі, і 
який і в радощах, і в пе-
чалях залишився поруч.

Працівники органі-
зації „Надія і житло для 
дітей” в Україні постій-
но працюють з дітьми-
сиротами та дітьми, 
позбавленими батьків-
ського піклування, в ди-
тячому будинку Мака-
рова. Мабуть, не буде 
новиною, що такі діти ма-

ють мало друзів. А тому 
було вирішено спробува-
ти провести заняття для 
них із залученням „до-
машніх” дітей. 

Дуже приємно спо-
стерігати ті моменти, 
коли між дітьми вини-
кає дружба, а особливо, 
якщо вона виникає між 
дітьми із закладу та „до-
машніми” дітьми. Як  ніх-
то інший діти із закладу 
потребують підтримки 
та любові, щирих, до-
брих світлих стосунків. У 
їх житті не так багато до-
брого, а тому дружба для 
них є чимось більшим, 
ніж просто стосунки та 
спілкування з іншими ді-
тьми. Після спільного за-
няття деякі діти описали 
свої враження на папері. 
Ось розмірковує учени-
ця 9 класу Макарівської 
ЗОШ № 1 Богдана Гана-
га, яка була присутня на 
спільному занятті:

Головне - це дружба!!! 
Як не дивно, надивив-
шись різних фільмів та 

телепередач про дітей-
сиріт та дитбудинки, я 
вважала, що помеш-
кання, де вони живуть, 
- це велике темне при-
міщення з прогнившою 
підлогою і обдертими 
шпалерами, й що його 
мешканці відлюдкуваті й 
непривітні. Але моя дум-
ка виявилася хибною! 
Там доволі хороші умови 
для життя, а діти - про-
сто чудові. Ми завітали 
до них й допомагали їм 
робити домашні завдан-
ня, а опісля  всі дружньо 
спілкувались. Вони роз-
повідали нам про школу, 
трішки поспілкувались з 
нами іспанською та за-
просили на ще один ві-
зит.  Для себе я виріши-
ла, що це був не останній 
мій візит до них, тому що 
дружба ще нікому не за-
вадила, а тим більше ді-
тям з інтернатів.

Наталія ГАНЕНКО,
психолог ПБО 

„Надія і житло для 
дітей” в Україні.
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На черговому засіданні 
ради організації економіч-
ного співробітництва і роз-
витку, що відбулося 11 та 
12 червня в Парижі, при-
йнято рішення про при-
єднання України до схеми 
сортової сертифікації. Це 
зобов’язує всі причетні 
служби і, в першу чергу, 
Укрдержнасінінспекцію і 
Держсортслужбу постійно 
працювати над проведен-
ням інспектування, сер-
тифікації, пре-контролю, 
грунт-контролю та лабо-
раторного контролю.

На знімках: началь-
ник Макарівської район-
ної державної насіннєвої 
інспекції Г.Д.Прокопчук 
працює з актами апро-
бації насінних посівів 
зернових культур госпо-
дарств району; головний 
агроном О.М.Грищенко 
та провідний агроном-
аналітик Г.К. Герасимен-
ко оформляють насінну 
документацію в прове-
денні апробації сортових 
посівів.

«Безпосереднє щоденне спілкування з гро-
мадянами різних міст, районних, обласних цен-
трів та сіл чудово «заземлює», - вважає голова 
Комітету Верховної Ради України з питань на-
ціональної безпеки і оборони, голова Всеукра-
їнської громадської організації «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко.

Він радить політикам «залишити свої кабіне-
ти та пожити серед людей, послухати їх, почути, 
зрозуміти, чим живе країна».

11 днів, що Гриценко з сім’єю провів на Дні-
пропетровщині, працюючи у різних районних 
центрах, у Дніпропетровську, Запоріжжі, Кри-
вому Розі для того, щоб краще відчути людей і 
зрозуміти їхні проблеми, стали дуже важливими 
для нього.

«Ми побачили київські ціни, але не побачили 
київських зарплат. Тому сьогодні одне з найго-

ловніших завдань – підняти підприємства, 
промисловість та відновити довіру до бан-
ків, - вважає Гриценко. – Банки – це просто 
приміщення, де стоять комп’ютери, і гроші 
там з’являться лише тоді, коли на повну 
потужність працюватимуть підприємства. 
А вони продаватимуть продукцію тільки за 
умов, коли люди зможуть її купувати. Утво-
рюється замкнутий цикл, який треба розі-
рвати», переконаний екс-міністр оборони.

Він розповів, що людей сьогодні турбу-
ють питання, які безпосередньо стосуються 
їхнього життя: чи є вода і якої вона якості, в 
якому стані житловий фонд і чи може місце-
ва влада його утримувати.

«Насправді ніхто вже не хоче чути браві 
заяви уряду про те, що все класно. Люди хо-
чуть мати робочі місця та гідне життя, - зазна-
чив Гриценко і додав: Громадян дуже обурює 
ситуація, коли на місці зрощується суд, про-

куратура, міліція, коли людина не може пробитися 
через мури корупції та захистити себе і свої пра-
ва. Кожен другий скаржиться на правоохоронну 
систему», - розповів голова комітету.

Також нагадаємо, що Анатолій Гриценко від-
крив спеціальний рахунок, на який громадяни 
перераховують кошти для реєстрації Гриценка 
кандидатом в президенти. На сьогодні зібрано 
вже 1 мільйон 427 тисяч гривень. «Я вдячний 
всім, хто мене підтримує і вірить у нашу спільну 
справу.  Нещодавно мені написали лист, в яко-
му мова йшла про те, як бабуся попросила пле-
мінника перевести 20 гривень, тому що вірить у 
щирість моїх намірів. Саме заради таких людей, 
які серцем відчувають, що справжнє, а що штуч-
не й фальшиве, я зважився на цю нерівну, ви-
снажливу боротьбу. Я вас не зраджу і не підведу 
вас», - сказав Гриценко. 

1. Будівництво, реконструк-
ція та експлуатація свинокомп-
лексу на місці тваринницького 

комплексу ВРХ неминуче при-
зведе до погіршення стану 
навколишнього природного 

середовища та погіршення 
здоров’я жителів, довкілля.

2. Відмовити в наданні 
згоди щодо будівництва, ре-
конструкції та експлуатації 
свинокомплексу на місці тва-
ринницького комплексу ВРХ.

3. У зв’язку з прийняттям 
на громадських слуханнях 
рішення щодо відмови в на-
данні згоди на  будівництво, 
реконструкцію та експлуата-
цію свинокомплексу на місці 
тваринницького комплексу 
ВРХ, направити дане рішен-
ня, прийняте на громадських 

слуханнях 19.09.2009 р., для 
ознайомлення  та реагування 
органів державної влади Укра-
їни та громадськості.

Особливу подяку ініціативна 
група висловлює Народному де-
путату України Анатолію Грицен-
ку та координатору Олексію Кобі 
і активістам ВГО «Громадянська 
позиція» в Макарівському районі 
за допомогу та підтримку у ви-
рішенні дуже важливого для всіх 
жителів села Грузьке питання 
щодо недопущення будівництва 
свинокомплексу.

Ініціативна група.

Нині криза ставить перед полі-
тиками свої жорсткі умови, які впи-
суються в просту формулу – «або 
ви мене, або я вас». Очевидно, цим 
можна пояснити резонансну статтю 
Дмітрія Медведєва «Росіє, вперед». 
У ній російський президент звину-
вачує своїх попередників у тому, що 
вони не розвивали, а просто «про-
їдали» те, що залишилося від СРСР.

Характерно, що суворий діагноз 
Медведєва з’явився через два мі-
сяці після аналогічного невтішного 
висновку українського політика Ар-
сенія Яценюка. Ось тільки Яценюк 

не просто визнав таку проблему в 
Україні, а й запропонував дуже ціка-
вий механізм її подолання.

Особливо цікава пропозиція по-
літика щодо виробництва продоволь-
ства. Адже чого гріха таїти – свого часу 
ця галузь була ключовою, й Україна 
поїла молоком, годувала і м’ясом хлі-
бом весь Союз. А сьогодні українське 
село вмирає, земля не обробляється, 
кількість великої рогатої худоби ско-
рочується мало не щодня. Вже цього 
літа, згідно з даними Держкомстату, 
корів у країні налічувалося лише 2,89 
млн. голів. Тобто – в середньому одна 

корова на 15 українців. Звідки ж тут 
взятися достатній кількості молока?

За допомогою великотоварного 
сільськогосподарського виробни-
цтва Україна зможе наповнити вну-
трішній ринок недорогими продук-
тами, зокрема й м’ясо-молочною 
продукцією. Якісна сільгосппро-
дукція – це запорука нашої про-
довольчої безпеки. Адже від того, 
як ми харчуємося, залежить наше 
здоров’я. А в раціоні українців за-
раз різкий дисбаланс у бік хліба і 
картоплі, й за останні кілька років 
таке харчування стало причиною 
захворювань 13,8 млн. людей!

Налагодивши виробництво 
для українського ринку, згодом 
ми зможемо й сусідам постачати 
свою продукцію. Невипадково ж 
наша країна була свого часу «жит-
ницею всієї Європи». «Одна із цілей 
– українська глобальна ініціатива 
у сфері продовольчої безпеки Єв-

ропи та світу. Звичайно, ми повинні 
підключити для цього наших парт-
нерів із Росії, Білорусі, Казахстану. 
Упевнений: ми можемо повернути-
ся на світову арену торгівлі не лише 
сільськогосподарської продукції, а 
й продуктів харчування», – упевне-
ний Арсеній Яценюк. Хіба ж не змо-
жемо?

Тарас КОВШ.
Фото:  А.Яценюк: “За допомо-

гою великотоварного сільського 
господарства Україна зможе наси-
тити власний внутрішній ринок”.

Н А Г О Д У Є М О  М ’ Я С О М  І 
Н А П О Ї М О  М О Л О К О М  В С Ю  Є В Р О П У

ГРИЦЕНКО ЗІБРАВ ВЖЕ  ПІВТОРА МІЛЬЙОНА 
І РАДИТЬ ПОЛІТИКАМ ВИЙТИ З КАБІНЕТІВ 

ПОСЛУХАТИ, ЧИМ ЖИВЕ КРАЇНА

ГРУЖЧАНЦІ ПРОТИ БУДІВНИЦТВА СВИНОКОМПЛЕКСУ
Понад 200 громадян Гружчанської сільської ради взяли участь у 

громадських слуханнях, які проходили у місцевому будинку культу-
ри щодо будівництва, реконструкції та експлуатації тваринницького 
комплексу великої рогатої худоби під перепрофілювання під свино-
ферму.

Ініціативна група на слухання запросила Олексія Кобу – коор-
динатора осередку ВГО «Громадянська позиція» в районі, Михай-
ла Головченка - заступника координатора, депутата Макарівської 
районної ради, Леоніда Карана - Гружчанського сільського голову. 
Громада висловила свою позицію щодо будівництва свинокомп-
лексу в своєму селі, прийнявши резолюції:

ЗАХИСТ РОСЛИН – 
ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Недавно кореспондент «Макарівських вістей» зу-
стрівся з начальником Макарівської державної районної 
інспекції захисту рослин В. П. Романенком і поцікавився 
роботою інспекції.

– Вона насамперед є уповноваженим органом вико-
навчої влади в сфері захисту рослин від шкідників, хво-
роб та бур’янів, а також здійснює державний контроль за 
додержанням законодавства щодо захисту рослин, - на-
голосив Володимир Петрович.

- Зупиніться, будь ласка, на роботі служби ниніш-
нього року.

- Разом з агрономічною службою району ми організу-
вали та проводили  захист сільськогосподарських культур 
від шкідників, хвороб і бур’янів для профілактики їх появи 
і запобігання поширення, щоб підвищити врожайність 
полів. Ці  роботи стали невід’ємною складовою частиною 
в технології вирощування сільськогосподарських куль-
тур. На площі 13014 гектарів провели хімзахист. Зокрема, 
внесли на 4720 гектарах гербіциди, на 1470 – фунгіциди, 
а на 3722 гектарах – інсектициди. Протруїли 1200 тонн 
бульб, 102 тонни насіння ярих. Як наслідок, поля зайняті 
озимими культурами, були чисті від ромашки непахучої, 
волошки синьої, редьки дикої. Зернові також не були по-
шкодженні шкідниками. Бульби картоплі вберегли від фі-
тофторозу і парші звичайної.

Наші фахівці постійно надавали консультативну допо-
могу з питань захисту рослин населенню. Вони проводи-
ли бесіди, читали лекції.

Щиро дякую за спільну співпрацю керівникам сіль-
госппідприємств: СВК НВП «Росія» с. Королівка В.А. Ме-
режку, ТОВ «Добробут» с. Чорногородка В.О. Воробйову, 
ТОВ «Макарів - агробуд» М.В. Крамаренку, начальнику 
управління агропромислового розвитку В.В. Пономарен-
ку, сільським головам Рожева та Яблунівки  М.В. Чапику 
та К.І Макій.

- Що потрібно зробити в цьому плані восени?
- Організувати роботу щодо успішного проведення 

сівби озимих, а точніше засіяти лани протруєним на-
сінним матеріалом озимої пшениці. Слід також провес-
ти ґрунтові обстеження полів сільськогосподарських 
культур щодо виявлення шкідників методом розкопок. А 
основним завданням уже на майбутнє – накопичення за-
собів захисту рослин під урожай 2010 року.

Іван КАРУН.

ОДНИМ АБЗАЦОМ
Законом України «Про 

державний бюджет України 
на 2010 рік» передбачене 
фінансування зі Стабіліза-
ційного фонду витрат на 
здешевлення кредитів, фі-
нансування інвестиційних 
проектів і підтримку окремих 
проектів в агропромислово-
му комплексі, вирішення пи-
тань  матеріально-технічного 
забезпечення бюджетних 
установ АПК в сумі 3 млрд. 
333 млн. грн. При цьому го-
ловне, як вважають аналіти-
ки, забезпечити наповнення 
Стабілізаційного фонду і не 
допустити спаду сільгосп-
виробництва.
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Приблизно з кінця 17 
століття веде свій літопис 
село Гавронщина. Яскрава 
сторінка історії населеного 
пункту пов’язана з влас-
ником - князем Олексан-
дром Трубецьким. Його 
брат Сергій був керівни-

ком повстання декабрис-
тів, а донька Дарина стала 
прабабкою відомого укра-
їнського поета Максима 
Рильського. Як свідчать 
архівні джерела, десь у ті 
роки з Києва по колодах 
було переміщено сюди 
збудовану православну 
церкву в ім’я Різдва Пре-
святої Богородиці. Відтоді 
село, як ведеться в укра-
їнських селах, вшановує 
день народження Богоро-
диці як храмове свято.

...Як тільки золотить 
осінь верхівки дерев, се-
ляни поспішають зібрати 
врожай, до зими дати лад 
у господі та причепури-
ти власну хату і село. Бо 
ж на храм з усієї округи 
з’їздяться гості. За тра-
дицією святкують гучно, 
весело. З церковним бого-
служінням, а потім піснею, 
танцем. Так було раніше, 
так і тепер. Щоправда нині 
храмове свято ще набуло 
статусу Дня села. 

Ось і минулого понеділ-
ка зранку церковні дзвони 
сповістили про торжество. 
Від старого до малого по-
спішали в центр села, де 
напередодні, до пізньої 
ночі, тут майстрували спів-
робітники ТОВ „Обрій”. 

- Наша будівельна фір-
ма має прописку в селі не 
так і давно, - розповідає 
керівник Олег Валерійович 

Грищенко. - На її рахунку 
вже є благодійні справи 
з благоустрою села. За 
власні кошти виготовили 
скульптуру Божої Матері в 
оточенні янголів. Її встано-
вили неподалік сільського 
клубу.

Слід зазначити, що це 
єдиний у районі подібний 
скульптурний комплекс. 
Він став не лише оберегом 
села, його людей, а й окра-
сою. Особливо вражає лик 
Матері Божої ввечері, коли 
включається підсвітка. Про 
це теж потурбувалися бла-
годійники.

- Гавронці люблять  свя-
то. І як давню традицію, 
пам’ятаючи про глибокий 
духовний зміст торжества, 
і як сучасну ідею вшану-
вання села, його людей, 
нагоди гуртом підсумува-
ти зроблене, замислитися 
над невдачами і порадіти 
успіхам, - розповідає сіль-
ський голова Надія Украї-
нець. – Уже неодноразово 
громада переконувалася 
як свято згуртовує людей, 
додає настрою, бажання 
змін на краще, народжує 
чимало добрих ініціатив. 

І справді той, хто давно 
не був у цих краях, зміг по-
радіти перемінам. Рушій-
ною силою стала громада. 
Хто-хто, а сільський голова 
знає це достеменно. Біль-
ше тридцяти років незмін-
но Надія Петрівна очолює 
орган місцевого самовря-
дування. Добре пам’ятає, 
як доводилося починати, 
як не завжди було і є лег-
ко, як приходять розчару-
вання, якщо щось не ла-
диться, і є невдачі, від яких 

найдосвідченіші не застра-
ховані. Але вона з тих, хто 
не бажає йти на компроміс 
з власною совістю, тому й 
люди поважають очільника 
влади, вдячні за зроблене. 
Тільки від минулого Різдва 
Пресвятої Богородиці тут 

провели опалення сіль-
ського клубу, завер-
шили ремонт шкільної 
їдальні, заасфальтува-
ли три кілометри доріг, 
ліквідували всі стихійні 
сміттєзвалища...

Гавронці сьогод-
ні користуються для 
опалення  будинків 
природнім газом, 
вечорами всі вулиці 
освітлені...

Надія Петрівна – 
одна з найдосвідче-
ніших сільських голів 
району. До неї пере-
ймати краще в роботі 
приїздять і колеги.
Повчитися можна було 

й на святі в організації тор-
жества. Громада готувала-
ся заздалегідь і сумлінно. 
Школярі вітали земляків 
чималенькою виставкою 
своїх робіт з квітів і трав та 
стравами поліської кухні з 
овочів і фруктів, зібраних з 
сільських городів.

Сцена оновленого за-
тишного сільського клубу, 
що ледь вміщала всіх ба-
жаючих, була оформлена 
в стилі української садиби, 
чарувала багатством осін-
ніх квітів, які цієї пори ще-
дро радують зір у господах 
гавронців, і особливо ми-
лих серцю кожного україн-
ця чорнобривців і декора-
тивних соняхів.

Подякувала односель-
цям за працю, активну 
життєву позицію, згуртова-
ність сільський голова. По-
бажали процвітання селу і 
вручили подарунки заступ-
ник голови райдержадміні-
страції Петро Левковський 
та начальник організацій-
ного відділу районної ради 
Олексій Кирилов, коровай 
на вишитому рушнику та 
вітальну листівку від на-
родного депутата України 
Валерія Писаренка вручив 
громаді помічник народ-
ного обранця. Від сільської 
ради отримали з нагоди 
свята подарунки ветерани, 
багатодітні родини, матері-

героїні, кращі працівники 
різних сфер життя села...

Хлібом-сіллю вітали 
громаду учасники худож-
ньої самодіяльності і 
подарували святковий 
концерт.  До нього до-
лучилися  самі та від-
гукнувся на запрошен-
ня народний артист, 
Герой України Анатолій 
Паламаренко. Зал був 
переповнений, бо про-
пустити нагоду почути 
самого Паламаренка 
гавронці не могли.

- Я щасливий 
сьогодні бути серед 
вас, - сказав, звертаю-
чись до громади, Ана-
толій Несторович. – Ще 
школярем, одразу піс-
ля війни, я вперше ви-
ступав на сцені вашого 
клубу. Так і почався мій 
шлях у мистецтво. І ось че-
рез 62 роки я знову з вами. 
Особливо приємно бути на 
святі ще й тому, що Гаврон-
щина мені рідна, тут наро-

дилася моя мама. Звідси 
корені мого роду. Звідси 
прихильність і любов до 
цього мальовничого краю. 

Я хочу щоб ви усміхалися. 
Анатолій Несторович  

дотримав слова. Знамени-
ті у його виконанні „Ярма-
рок”, гуморески розвесе-
лили громаду. 

Святкового настрою 
додав запальними пісня-
ми „Козацький гурт” під 
керівництвом Анатолія 

Дем’янчука.
Місцеві школярі пода-

рували кумедні театралі-
зовані сценки та пісні.

Анна СУХЕНКО.

Славляться обда-
рованими людьми 

землі Макарівщини. Жи-
вуть і творять у нас май-
стри й майстрині на всі 
руки. Та, мабуть, стільки 
талантів відразу, як зі-
йшлося в Ситняках на День 
села, не зустрічала ніде. 
Недарма на своє 393-річчя 
село вирішило вшанувати 
тих, хто творчо працює на 
славу рідному краю. На-
звала громада урочисту 
програму «Таланти твої, 
село Ситняки» і повела 
всіх стежками  пісні, танцю 
та віршованого слова…  

Неможливо було про-
йти повз невеличкої ви-
ставки, на якій були 
представлені творіння 
ситняківських майстрів і 
дорослих, і ще зовсім юних, 
але напрочуд обдарованих. 
Вразили своєю вишуканістю ви-
шиті ікони, картини, рушники та 
сорочки   таких  майстринь,   як 

Ганни Копил, Василини Годинчук, 
Лідії Красько. Торкнули серця й 
починання діток ситняківської 

школи, їх перші 
труди – аплікації 
під назвою «Осін-
ній барвограй». 
Те, що навчаються 
талановиті дітки 
у таких же тала-
новитих вчителів, 
можна було по-
бачити серед ро-
біт, де грали всіма 
барвами фантазії 
вишивані сер-
ветки, картини, 
в’язані кофтинки, 
прикраси, килим-
ки. Прославилось 
село й словом 
поетичним. Книж-
ки представили 
письменники – 
земляки Іван За-
харченко та Ана-
толій Вовнянко. 
Здивували й до-

дали яскравого настрою казко-
ві  малюнки  художниці Марини 
Савченко.

З напрочуд креативно вбра-
ної в національні мотиви сцени 
вітали гостей ведучі, які з пер-
ших хвилин вразили талантом 
акторської майстерності. Сіль-
ський голова Микола Грабар-
чук розповів про здобутки й 
труднощі, що зустрічаються на 
шляху до вдосконалення та по-
ліпшення життя односельчан, 
про мрію та мету зробити ще 
кращим та більш розвинутим 
село. В знак пошани, любові та 
довіри до свого голови ситня-
ківці вручили йому справжній, 
яскравий, як сонце, та запаш-
ний, як маківка, коровай. Най-
менші жителі села, вихованці 
садочка «Веселка», розвесели-
ли публіку піснею «Семечки» та 
танцем «Як у нашому селі», де 
розіграли таку дорослу про-
блему, як трикутник кохання, 
та як вправно крутить чоловіка-
ми справжня українська жінка. 
Така інтерпретація в дитячому 
виконанні викликала шквал по-
зитивних емоцій та сміху. А за 

старанність малеча отримала 
подарунки від дружини підпри-
ємця Віктора Семенченка – 
Олени Григорівни. 

З великою шаною та по-
вагою ставляться ситняківці 
до Миколи Довнича – талано-
витого поета, письменника та 
журналіста, з легкої руки якого 
побачив світ та прославив рід-
не село вірш, слова якого були 
покладені на музику компози-
тором Олександром Прокопен-
ком. Пісня «Ситняки, Ситняки» у 
виконанні сільського ансамблю 
«Червона калина» стала гімном 
села. Її слова «Ситняки, Ситня-
ки, краю іншого в світі не хочу, 
Ситняки, Ситняки, я люблю ваші 
зоряні ночі…» назавжди осе-
лилися в серці кожного жителя 
цього села, і надихає на творчі 
здобутки та підтримує вогонь 
любові до землі, на якій на-
родився. В цю святкову дни-
ну подарувала присутнім цей 
музичний твір співоча сім’я 
Прокопенків.   

Р І Д Н А  З Е М Л Я
ПРЕСВЯТА БОГОРОДИЦЯ 

ОБЕРІГАТИМЕ СЕЛО...

З Д А В Н А  С Л А В Л Я Т Ь С Я 
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У С І М  Д О Р О Г А

С И Т Н Я К И   Т А Л А Н Т О М 
Завітали до Ситняків і почесні 

гості. «Нехай розвивається ваше 
село, а разом з ним наша рідна 
Україна. Нехай обходять вас сто-
роною природні стихії, втілюють-
ся в життя всі плани, а ваші роди-

ни живуть у сімейному затишку 
та благополуччі!» - зачитав по-
здоровлення від народного де-
путата Верховної Ради Валерія 
Писаренка його помічник  Андрій 

Шуга.  Також привітати село при-
їхав депутат Київської обласної 
ради Олександр Левченко. За-
ступник голови райдержадміні-
страції Олександр Гуменюк та 
начальник організаційного від-

ділу районної 
ради Олексій 
Кирилов вру-
чили нагороди 
та подарунки 
для людей, які 
зробили ва-
гомий внесок 
у соціально-
е к о н о м і ч н и й 
розвиток села. 
Як дяку за тру-
дові та творчі 
д о с я г н е н н я , 
почесною гра-
мотою була 
нагороджена 

жителька села Ніна Федоренко.  
Почесну грамоту та привітання 
ще з однією урочистою подією – 
55-м днем народження отримав  
директор школи Петро Баранов-

ський. Навідався привітати рідне 
село й Макарівський селищний 
голова Геннадій Здольник.

Не забули ситняківців і сусі-
ди – сільський голова Великого 
Карашина Петро Волошин та Ро-
жівський голова Микола Чапік. 

Та не лише слова поздоров-
лення від гостей луна-
ли зі сцени. Зі своїми 
творчими номерами 
виходили до залу тала-
новиті жителі села. Зву-
чали пісні у виконанні 
Валентини Ковальової 
та її мами, акомпанував 
композитор та баяніст 
Олександр Прокопенко. 
Особливо приємно було 
бачити старання школя-
рів, які зворушили всіх 
дорослих: пісня «Котик» 
у виконанні учнів 4-го 
класу, вірші про любов 
до рідного краю від Юлії 
Гоптіної, пісня про маму від Те-
тяни Гулак та неймовірно весела 
пісенька «Краплинки» у виконан-

ні учнів другого класу... Вразив 
своїм не по-дитячому сильним 
та красивим голосом Максим 
Захарченко.

Не одну хвилину сміху пода-
рував Анатолій Скліпис – гумо-
рист від Бога. Він так завзято та 
цікаво розповідав смішні історії, 

що зал не хотів відпускати його зі 
сцени, двічі визиваючи на «біс». 

Завдяки підприємцям села 

- Валерія Бульдовича, Ніни Гра-
барчук, Любові Коцюбайло, Сер-
гія Пахаря та інших жоден учасник 
концерту та запрошені таланти не 
залишились без подарунків. 

Після святкового концерту 
всіх охочих частували вареника-
ми. Для молоді була дискотека. А 

завершенням свята став салют. 

Оксана ІГНАТЮК.

Такого величного, велелюдного свят-
кування храмового дня у Мостищі, що 
припадає на Воздвиження Хреста Господ-
нього, вже й люди старшого віку давно не 
пригадують. Як і колись, у цю неділю зі-
йшлися, з’їхалися близькі й далекі родичі, 
знайомі, друзі до Мостищ, до людей гос-
тинних, хлібосільних: з Новосілок, Лишні, 
Осикового, Бишева, Фастова, Києва… 
аби разом, усією великою, дружньою гро-
мадою, посвяткувати.

Зазвичай, як і колись, і малі й старі 
йшли до церкви на молебень. Цьогоріч її 
проводили: отець Філарет (Єгоров) з Оси-
кового, долучилися священики Петро По-
дунайчук з Бишева і Володимир Гмирян-
ський з Чорногородки. Опісля молебні, на 
майдані біля церкви відбулося урочисте 
освячення величного хреста, якого грома-
да села вирішила встановити на місці бу-
дівництва нового храму. Урочистою ходою 
за хрестом під молитовні співи всі напра-
вилися у колишній панський парк до місця 
встановлення хреста, де вже наступного 
року розпочнуться будівельні роботи із 
зведення храму Хреста Господнього.

- Громадою вирішили, що на цьому 
місці буде споруджено храм Хреста Гос-
поднього, - взявши участь у встановленні 
хреста, звернувся до присутніх сільський 
голова Василь Корнієнко, - який берегти-
ме наші серця і душі від недуг, негараздів, 
від усього скверного. Як і годиться цій 
святині гарне місце вибрали – в центрі 
села, на возвишші. Вірю, що разом храм 
збудуємо, заодно облаштуємо майдан, 
упорядкуємо парк, прокладемо алеї, бо ж 
творимо добро і для нинішніх, і прийдеш-
ніх поколінь.

Василь Іванович запросив усіх до сіль-
ського клубу на урочистості з нагоди 65-
річчя Мостищенського дитячого будинку. 
Передісторія цього виховного закладу 
трохи давніша, датується 1939 роком. 
Саме того року в Мостищенський будинок 
для малят звозили діточок, яким і двох літ 
не виповнилося, де няні були їм за мам, 
обігрівали теплом і ласкою. Перед почат-
ком війни діток евакуювали.

А коли загарбників було вигнано з об-

ласті в 1944 році згідно урядового Указу в 
Мостищі було організовано дитячий бу-
динок. Саме від цієї дати веде відлік цей 
навчальний виховний заклад. За ці роки в 
самостійне життя пішло багато його вихо-
ванців. У кожного своя доля, життя-буття: 
є серед них вчителі, лікарі, військові, ро-
бітники… Але всіх їх єднає оте начало – ті 

рідні стіни, де вчилися, ви-
ховувалися, звідти ставали 
на міцне крило самостійного 
життя; і теплий щемний спо-
гад про вчителів, виховате-
лів, про друзів: приїжджих і 
місцевих, з якими вчилися.

Вчився з цими ді-
тьми, яких доля обділила 
здоров’ям, батьківською 
ласкою, і місцевий хлопчина 
Валерій Цисаренко. Спогади 
про товаришів залишилися в 
нього й понині. Переглядаю-
чи вже пожовклі фотографії, 
може годинами розповіда-
ти про кожного з тих, хто на 
ній. Але ж хочеться знати, 
як живеться їм нині. Тож за-
йнявся пошуками, щоб на 
ювілей запросити. Долу-
чилися до цієї благодійної 

справи директор школи–інтернату (в 60-х 
роках його перейменували) Наталія Васи-
ленко, сільський голова Василь Корнієн-
ко, нинішні й колишні вчителі. Й полетіли 
листівки-запрошення в різні куточки Укра-
їни… «Приїжджайте на ювілей. Ми Вас 
пам’ятаємо, ми Вас чекаємо».

І злетілися, зійшлися та стільки, що в 
місцевому клубі ні сісти, ні стати. Отака 
велика дружна сім’я – громада. Часто 
приїжджає у Мостище колишній вихо-

ванець шко-
ли Віктор 
Геля. Нині 
він успішний 
підприємець, 
проживає з 
сім’єю в Обу-
хові. Завітав 
не сам, а з 
народним са-
модіяльним 
к о л е к т и в о м 
« С в і т а н о к » 
Обухівсько-
го будинку культури, де художнім керів-
ником - заслужений працівник культури 
України Роман Черепаха. Віктор Михай-
лович - активний учасник цього колек-
тиву, бо любов до пісні прищепили йому 
змалку саме в школі-інтернаті. Він роз-
повів про ті неза-
бутні роки навчан-
ня, виховання, про 
своїх наставників, 
першу вчитель-
ку Єву Пеженко, 
котра, взявши за 
руку, повела  у 
перший клас. Ві-
ктор Михайлович 
подарував їй кві-
ти, іконку з молит-
вою, яку можуть 
«бачити» й чита-
ти незрячі.  Такі 
святі сувеніри він 
вручив сільському 
клубу, сільській 
раді, рідному ін-
тернатові…

Колишні вихо-
ванці тепло згаду-
вали своїх вчите-
лів, вихователів, 
друзів. Бо вони не 
лише вчилися, а й займалися у різнома-
нітних гуртках, працювали у майстернях, 
на полях, доглядали коней, корів, свиней, 
кролів, курей… Теплі листи-вітання з юві-
леєм школи летіли того дня звідусіль. Від 
нещодавніх випускників, а нині солдат - 
Анатолія Варіна, Олександра Сторожика, 
Юрія Потієнка… «Спасибі Вам, наші вчи-
телі, вихователі за науку і ласку. Інколи 
нам здавалося, що ви 
були до нас занадто 
вимогливі. Зараз ми за 
це вам вдячні»…

І на сцені було 
мало місця артис-
там: з Обухова, Мос-
тища, Осикового, 
Бишева… Таланови-
тий наш люд. Пісня-
ми про красу рідно-
го краю, про вірне 
кохання, про воле-
любний український 
народ, про звитяж-
ну працю на хлібних 
полях, танцями, гу-
моресками розве-

селили громаду. Хоча концерт три-
вав кілька годин, але глядачі щирими 
оплесками зустрічали кожного артис-
та і довго не відпускали зі сцени.

Дякувала громада його організато-
рам за прекрасне свято - Дня села. Ба-

гато зусиль доклав для 
його проведення сіль-
ський голова Василь 
Корнієнко. Не поми-
лилися вони у своєму 
виборі, коли Мостище, 
ставши «самостійним», 
відділилося від Ново-
сілківської  сільської 
ради. Тоді й постало 
питання перед гро-
мадою: кого обирати 
сільським головою. 
Більшість проголосу-
вала за агронома за 
фахом В.І. Корнієнка. 
Ось уже кілька скли-
кань він успішно справ-
ляється з покладеними 
обов’язками. Долу-
чилися до проведен-
ня свята й директор 
школи-інтернату Ната-
лія Василенко, колишні 
й нинішні вихованці.

На закінчення процитую слова отця 
Філарета, які він мовив на святі: «Сьогодні 
панувала атмосфера духовна, сімейна. У 
свято Воздвиження Хреста Господнього 
відбулося освячення хреста, де воздвиг-
неться храм, і урочистості з нагоди дня 
села, і славних роковин школи-інтернату. 
Да храни Вас Господь!»

Петро СУХЕНКО.

І ВОЗДВИГСЯ ХРЕСТ НА МІСЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ХРАМУ



8 № 40  2 жовтня  2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

Середа, 7  жовтня

неділя, 4  жовтня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi. 

“Межирiцький монастир”.
6.20 День знань.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Погода.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.55 “Лiнiя долi”.
12.30 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.

15.15 Футбол. Лiга чемпiонiв. Журнал.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Карпати” 
(Львiв) - “Закарпаття” (Ужго-
род). В перервi - Погода.

18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 Погода.
18.40 Фестиваль мистецтв Украї-

ни. Луганська область.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал.
1.21 Класiк-прем`єр-шоу.
2.20 Служба розшуку дiтей.
2.25 Д/ф “Моя сусiдка куниця”.

1+1
6.20 “Хранителi iсторiї”.

7.25 М/с “Тутанхамончик”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Смакуємо”.
12.45 “Танцюю для тебе 3”.
15.00 Комедiя “Схiдна наречена”.
17.15 Мелодрама “На даху свiту”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Я люблю Україну”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Мелодрама “Непристойна 

Беттi Пейдж”.
1.20 Мелодрама “Чикаго”. 
3.05 Мелодрама “Непристойна 

Беттi Пейдж”. 
4.35 Х/ф “Пампушка”.

ІНТЕР
6.05 “Гiд навколо свiту”.
6.45 Т/с “Сьомiн”.
8.40 М/с “Смiховинки”.
9.00 “Квадратний метр”.
9.55 “Україно, вставай!”
10.25 Х/ф “Привiт, дурила!”
12.40 Х/ф “Нiколи не розмовляйте 

з невiдомими”.

14.20 Неймовiрнi iсторiї про жит-
тя. Людина без минулого.

15.20 Х/ф “Спокуса”.
17.00 “Формула кохання”.
18.00 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
22.55 Х/ф “Таємне вiкно”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Картата потата”.
2.25 Х/ф “Таємне вiкно”.
3.55 “Ключовий момент”.

ІСТV
6.00 Факти.
6.25 Т/с “Альф”.
6.50 Т/с “Троє зверху”.
7.15 Х/ф “Обладунок”.
9.15 Квартирне питання.
10.25 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.45 Прожекторперiсхiлтон.
14.35 Анекдоти по-українськи.
15.05 Х/ф “Зорянi вiйни 2: Атака 

клонiв”.

18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати. К. 

Стогнiй.
19.55 Х/ф “Зорянi вiйни 3: Помста 

сiтхiв”.
23.05 Х/ф “Викрадачi тiл”.
1.05 Iнтерактив: Тижневик.
1.20 Х/ф “Сонячний шторм”.
3.05 Х/ф “Гамбiт”. 

СТБ
6.15 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 Х/ф “Молода дружина”.
13.15 У пошуках iстини. “Три 

кохання батечка Махна”.
14.15 “Слiдство вели. Режисер 

смертi”.
15.15 Д/ф “Театр невловимих”.
16.00 “Правила життя. Смачно до 

смертi”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Третiй зайвий”.

22.10 Х/ф “Кохання Аврори”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.10 Х/ф “Принцеса цирку”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.25 Х/ф “Жаку-бiдняк”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти 2.
9.10 Руйнiвники мiфiв 4.
10.25 Х/ф “Закони привабливостi”.
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
18.00 Х/ф “Мумiя”.
20.20 Х/ф “Запитайте Сiндi”.
22.15 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб Росiя.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Людина-метелик”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Репресована культура. Не-

знищуване суспiльство.
3.05 Студiя Зона ночi.

3.10 Невiдома Україна.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 Джерела Батькiвщини.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Кобра. Антитерор”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.15 М/ф “Спайдермен”.
11.15 “Вайп Аут”.
12.15 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
14.40 “Речовий доказ”. Манiяк 

Елвiс.
15.15 “Легенди бандитського 

Києва”. Король київських 
жебракiв.

15.50  “Бандитський Петербург 4”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Кордон. Тайговий 

роман”.
21.20 Х/ф “Тварюка”.
23.30 Х/ф “Павуки 2”.
1.35 “Ув`язненi поза контролем”.
Профiлактика.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00, 15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 М/ф “Казка про рибалку та рибку”.
16.30 Iндиго.
17.00 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.

21.20 Всенародне обговорення 
конституцiї В. Ющенка.

21.25 Дiловий свiт.
22.00 Концертна програма “Студента 

потрiбно любити”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

“1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Некраса по-американськи”.

13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 Трилер “Крапля”.

ІНТЕР
6.10 “Гiд: перший погляд”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00, 19.00 “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Оселедець середньо-

солоний.
13.00 Т/с “Сiмейнi таємницi”.

14.00 “Золота молодь”.
15.00 Т/с “Галина”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
23.40 “Майя Булгакова. Не родись 

вродлива...”

ICTV
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.45 Т/с “Куля-дура 2”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
15.10 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.

17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.00 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.

СТБ
6.20 Д/ф “Французька зброя”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Людина народилася”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. Апокалiпсис”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки:. “Згадати все”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Iнокентiй Смокту-

новський”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.

19.15 “Моя правда. Прокляття Валерiя 
Золотухiна”.

20.15 Чужi помилки:. “Свята правда”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Моя правда. Щаслива зiрка Юрiя 

Нiколаєва”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.50 “Пiдйом”.
6.55, 12.50 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Клоун”.
11.45 Т/с “Кадетство”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 “Як я познайомився з вашою мамою”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.

19.25 Т/с “Кадетство”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.25 Т/с “Батьковi дочки”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Т/с “Грань”. 

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Легенди бандитського Києва”. 

Справа пiдпалювачiв.
19.00, 21.30, 0.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
Профiлактика.
16.05 Вiкно до Америки.
16.30 Iндиго.
17.00 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Далi буде...
22.35 ПроРегбi.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Окрема тема.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсе-

нал. Класiк-прем`єр, шоу №2.
2.20 Служба розшуку дiтей.

2.30 “Попередження”.
3.25 Служба розшуку дiтей.

“1+1”
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Як козаки на весiллi 

гуляли”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 “Караоке на майданi”.
10.45 Т/с “Крем”.
12.00 Комедiя “Схiдна наречена”.
14.25 Мелодрама “На даху свiту”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
22.55 “Проспорт”.
23.00 Бойовик “Крикуни”.

1.15 “Документ”.
2.15 “ТСН”.

IНТЕР
6.10 “Гiд: перший погляд”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Формула кохання”. О. 

Судзiловська.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.15 Х/ф “Кур`єр”.
14.05 “Позаочi”.
15.10 “Мiсце зустрiчi”.
17.00 Новини.
17.15 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
23.40 “Смерть за загадкових об-

ставин”.

0.50 “Прихована iмперiя Риму”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.50 “Гiд: перший погляд”.
3.35 “Знак якостi”.
4.20 “Ключовий момент”.

ICTV
4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 Країна повинна знати. К. 

Стогнiй.
5.25 Факти тижня.
6.20 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
7.55 Спорт.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.05 Т/с “Солдати”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Зорянi вiйни 3: Помста 

сiтхiв”.
16.25 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
20.50 Т/с “Братани”.
21.55 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
23.00 Свобода слова.
1.20 Спорт.
1.30 Х/ф “Сонячний шторм”.
3.25 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ
6.20 Д/ф “Театр невловимих”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Кохання Аврори”.
11.55 “Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 Чужi помилки: “Перевертнi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Михайло По-

плавський”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 У пошуках iстини. “Михайло 

Булгаков: Євянголiє для Сталiна”.

20.15 Чужi помилки:. “Загублене 
немовля”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Моя правда. Боротьба за 

право бути: Любов Полiщук”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Третiй зайвий”.
2.35 Х/ф “Прощальна гастроль 

“Артиста”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi 

злочинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Запитайте Сiндi”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi 

злочинних пристрастей 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен 4”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.

16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Танго утрьох”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
Профiлактика.
14.00 “Правда життя”. Доньки грiха.
14.40 “Бандитський Петербург 4”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00, 2.50 Свідок
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Павуки 2”.
3.15 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 “Всi ми дiти твої, Україно!”
16.30 Iндиго.
17.00 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.

21.25 Дiловий свiт.
21.55 Д/ф “Гоголь. Мiж Богом i 

дияволом”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Культурно-мистецький арсенал. 

Класiк-прем`єр презентацiйний.
2.35 Служба розшуку дiтей.

“1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.

9.45 Т/с “Лапочки”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.05 Т/с “Некраса по-американськи”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 Бойовик “Завдання”.

ІНТЕР
6.10 “Гiд iз зiркою”.
6.55 Т/с “Сьомiн”.
9.00 М/с “Смiховинки”.
9.20 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 Х/ф “Грiх”.
12.50 Х/ф “Чартер”.
14.50 Х/ф “Стерво”.
16.50 “Формула кохання”. М. Кринiцина.
17.55 Х/ф “Кохання на вiстрi ножа”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 Х/ф “Кохання на вiстрi ножа”.

23.00 Х/ф “Стриптиз”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.45 Т/с “Куля-дура 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
15.10 Т/с “Братани”.
16.30  “Агент нацiональної безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.05  “Агент нацiональної безпеки”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера Рiплi.
1.10 Спорт.
1.25 Х/ф “Дольмен”.

СТБ
6.20 Д/ф “Медова пастка”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Молода дружина”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки:. “Загублене не-

мовля”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Боротьба за право 

бути: Любов Полiщук”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Правила життя. Законсервована 

брехня”.
20.15 “Чужi помилки: Таємниця старої 

знахарки”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Моя правда. Микола Гринько. 

Кохання тата Карло”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

0.45 Х/ф “Сiм няньок”.
2.10 Х/ф “Корупцiя”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi зло-

чинних пристрастей 3”.
6.50 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Голова держави”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Євлампiя Романова. Слiдство 

веде дилетант 3”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з вашою 

мамою”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”. 
0.35 Репортер.

1.05 Х/ф “Унiверситетський блюз”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Зима надiї.
3.10 Розпуття.

НТН
6.00 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Речовий доказ”. Самогубцi: 

вiдчайдухи чи слабаки?
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Тварюка”.
2.40 “Свiдок”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

Понеділок, 5  жовтня

Вівторок, 6 жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Книга.ua.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Крок до зiрок.
16.30 Iндиго.
17.00 М/с “Моко - дитя свiту”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Особливий погляд.

20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Вiдкрита зона.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

“1+1”
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/ф.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.

10.50 Т/с “Крем”.
12.05  “Некраса по-американськи”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Лапочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
22.55 “Проспорт”.
23.00 Бойовик “Кризалiс”. 

ІНТЕР
6.10 “Гiд: перший погляд”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Пряники з начинкою.
13.00 Т/с “Сiмейнi таємницi”.

14.00 “Смерть за загадкових обставин”.
15.00 Т/с “Галина”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська при-

страсть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Вiзьми мене з собою”.
23.40 “Золота молодь”.

ICTV
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.40 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.45 Т/с “Куля-дура 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 “Мисливцi за стародавностями”.
14.05  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
15.05 Т/с “Братани”.

16.30 “Агент нацiональної безпеки”.
17.35 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.00  “Агент нацiональної безпеки”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.

СТБ
6.20 Д/ф “Презумпцiя невинностi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Попелюшка iз Запруддя”.
12.00 “Фантастичнi iсторiї. Вампiри. 

Культ кровi”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки: Таємниця старої 

знахарки”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Микола Гринько. 

Кохання тата Карло”.

17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Зоряне життя. Таємницi секс-

символiв 20 столiття”.
20.15 “Чужi помилки: Згадати все”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Моя правда. Iнокентiй Смокту-

новський”.

НОВИЙ КАНАЛ
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Унiверситетський блюз”.
11.50 Т/с “Кадетство”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен 4”.
13.50 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 “Як я познайомився з вашою мамою”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.

19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.25 Т/с “Батьковi дочки”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Т/с “Грань”.
0.40 Репортер.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00, 23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Правда життя”. Чепурунчики.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
21.30, 0.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.

чеТвер, 8 жовтня
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У жовтні проводять 
основне підживлення де-
рев і кущів органічними і 
фосфорно-калійними до-
бривами. Суницю добре 
підживити зольним лугом 
або просто посипати зем-
лю в міжряддях деревною 
золою (при приготуванні 
зольного лугу беруть два 
стакани золи на 10 літрів 
води, для дезинфекції до 
розчину додають марган-
цевокислий калій). Вико-
ристовують зольний луг і 
для підживлення дерев.

При перекопуванні 
грунту на садовій ділянці 
краще використовувати 
не лопату, а вила - у цьо-
му разі менше пошкоджу-
ється поверхневе коріння, 
особливо у ягідних кущів. 
Грунт біля малини зазвичай 
не перекопують протягом 
усього року, у тому числі й 
восени, - його лише трохи 
розпушують і мульчують 
(засипають сухим торфом 
або гноєм). Те ж саме сто-

сується і обліпихи.
Садіння плодових де-

рев і ягідних кущів треба 
закінчити, принаймні, за 
2-3 тижні до стійких мо-
розів. Обрізання дерев 
краще перенести на весну 
(березень-квітень). Ну а у 
жовтні необхідно очистити 
штамби плодоносних де-
рев від відмерлої кори, за-
лікувати рани і дупла. 

Пошкодження кори 
штамба і гілок дерева - 
явище, що часто зустріча-
ється у садах. Воно може 
бути викликане різними 
причинами: шкідниками і 
хворобами, опіками, мо-
розобоїнами, підпріван-
ням, механічними пошко-
дженнями. У результаті 
неправильного обрізання і 
проріджування крони гілки 
переплітаються і під час ві-
тру труться одна об одну - 
відбувається травмування 
кори. 

Обробку пристовбур-
них кілець починайте з 

внесення органічних і мі-
неральних (фосфорно-
калійних) добрив, а за 
необхідності - і вапна. 
Пам’ятайте, що жовтень 
- найкращий час для вне-
сення добрив. 

Не залишайте під де-
ревами опале листя. Його 
необхідно закласти у грунт 
при перекопуванні або зі-
брати і спалити. 

Зв’яжіть гілки молодих 
дерев (вони можуть зла-
матися під снігом). Молоді 
дерева особливо потре-
бують захисту від гризу-
нів. Штамбики їх обв’яжіть 
ялиновим гіллям (так, щоб 
голки дивилися вниз) або 
гілками малини, очеретом, 
толем, скловолокном, лу-
трасилом, синтетичними 
сітками, капроном на ви-
соту не менше 70-80 см 
(тільки не соломою - її лю-
блять миші). Обв’язування 
захищає дерева не лише 
від мишей, а й від небез-
печних ранньовесняних 

сонячних опіків. 
Прикрийте пристов-

бурні кільця торфом, пере-
гноєм або просто грунтом, 
узятим з міжрядь, - для 
захисту коріння дерев від 
підмерзання. При першому 
випаданні снігу накидайте 
його більше на пристовбу-
рові кільця дерев і не лише 
молодих, а й плодоносних. 
Хорошим захистом для ко-
ріння може служити укрит-
тя їх листям та іншими рос-
линними залишками, але 
при цьому також треба ба-
гато зробити для захисту 
дерев від мишей. 

НАРОДНІ 
ПРИКМЕТИ

Жовтень - грязник. 
У жовтні ні на колесах, 

ні на санях. 
Жовтень вінчає білий 

сніг з великою гряззю. 
Вересень пахне яблу-

ком, жовтень - капустою.
За старих часів язич-

ницькі традиції і прикмети 
тісно переплелися з хрис-
тиянськими датами і свя-
тами, з’єднавши таким 
чином непоєднуване.

3 жовтня - Євстафій 
(Остап). На Євстафія 
примічай вітри: північний 
- до холоднечі, півден-
ний - до тепла, західний 
- до мокроти, східний - 
до сухої погоди. Якщо  на 
Євстафія туман і тепло, 
вулицями летить біла 
довга павутина, то осінь 
буде сприятлива і сніг не 
скоро випаде. 

ПСИХОЛОГІЯ ВІДНОСИН

УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЖІНКИ
Чому в одних родинах труднощі долаються 
легко, а в інших відбуваються сварки та по-

стійні з’ясування стосунків?
Після відвідання психологами 100 родин та опи-

тування їх господинь з’ясувалося, що 40 відсотків 
жінок незадоволені життям, часто зазнають стресу 
і навіть депресії. Спеціалісти вважають, що під впли-
вом стресу жінки не можуть адекватно реагувати на 
витівки дітей і не можуть спокійно пояснювати, як 
треба поводитися під час ігор і як треба розмовляти 
з дорослими. У таких родинах часто виникає непо-
розуміння та розбрат.

Тільки у родині, де жінка вміє розподілити 
свою увагу і турботу, панує справжня гармонія. 
Багато жінок посилаються на те, що у підтримці 
нормальних стосунків їм допомагають чоловіки 
та мами. Кожна друга вважає, що гармонія у ро-
дині підтримується обома, але все-таки більше 
обов’язків покладається на жінку.

П’ЯТЬ СЕКРЕТІВ 
ВІДМІННОГО НАСТРОЮ
Що найкраще піднімає настрій жінці? 
Виявляється, поліпшити її душевний 

стан здатні 5 чинників.
Макіяж і зачіска
Численні опитування показують, що хороший ма-

кіяж і вдала зачіска поліпшують настрій навіть біль-
ше, ніж придбання нового предмета гардероба.

Спортзал або заняття фізичними вправами 
вдома

Фізичні навантаження допомагають жінці відво-
ліктися від своїх проблем. Крім того, вони є запору-
кою стрункої фігури.

Відпустка, виїзд на природу
Зміна обстановки, відпочинок, розваги забезпе-

чать хороший настрій на деякий час.
Правильний інтер’єр
Дизайн кімнати дуже часто впливає на настрій. 

Вибір правильних кольорів в інтер’єрі і меблях також 
допоможе повернути настрій. 

Гармонія в близьких відносинах
Завдяки їй, в організмі виробляється “гормон ра-

дості” - серотонін.

ЯК ПЕРЕМОГТИ ДЕПРЕСІЮ?
Якщо настрій поганий, спеціалісти Європейсько-

го наукового фонду радять помріяти про щось дуже 
приємне. Уявити, що ваша заповітна мрія може здій-
снитися і хоч би на якийсь час зберегти це відчуття.

Спеціалісти найбільших науково-дослідних інсти-
тутів Європи вважають, що коли людина мріє, вона 
занурюється у стан, який межує між сном та бадьо-
рістю, дуже схожий на медитацію. 

При цьому поліпшується робота мозку, концен-
трація, активуються розумові процеси і, як наслідок, 
піднімається настрій.

Психологи впевнені, що така терапія може бути 
дуже ефективною навіть при лікуванні депресії.

- На думку багатьох фахівців, 
в облисінні чоловіків велику роль 
відіграє спадковість: якщо голову 
батька або діда прикрашала лиси-
на, велика ймовірність того, що на 
їх нащадка чекає така сама доля. 
Втрату волосся у представників 
обох статей нерідко провокують 
нервові стреси, захворювання 
шлунково-кишкового тракту, по-
рушення ендокринної системи, 
глисти, робота у шкідливих умо-
вах, контакт із хімічно активними 
речовинами, інтоксикація та навіть 
стоматологічні проблеми - гра-
нульоми на зубних коренях також 
негативно впливають на окремі ді-
лянки шкіри голови. 

- То що ж робити? Сидіти, 
склавши руки?

- У жодному разі! Аби віднови-
ти ріст втраченого волосся, необ-
хідно, перш за все, усунути при-
чину, яка спровокувала випадіння. 
Але щоб допомогти організмові, 

проводять обстеження волосяно-
го стрижня, яке допомагає визна-
чити перспективи лікування. Дуже 
добре зарекомендували себе ме-
дичні шампуні, спеціальний масаж 
волосистої частини голови, лось-
йони для втирання, кріотерапія 
(масаж рідким азотом) та мезо-
терапія (введення за допомогою 
шприца і голочки лікувальних кок-
тейлів, що покращують живлення 
волосяних фолікул). 

Та деколи випадіння прово-
кують такі зовнішні фактори, як 
миття неякісними шампунями, 
пересушування феном, надмірне 
використання лаків, начісування, 
перебування без головного убору 
на пекучому сонці чи на морозі. У 
будь-якому разі лякатися не вар-
то, адже, як правило, “окраса” від-
ростає протягом року. 

Волосся втрачається й уна-
слідок витягування - через надто 
тугі зачіски або звичайне нервове 

вискубування. Тоді волосся почи-
нає інтенсивно випадати, і людина 
практично залишається лисою. 
До негативних факторів впливу 
можна віднести й звичку носити 
проділ на одному місці - пасма так 
само натягуються та починають 
рідшати.

- Як запобігти неприємним 
проблемам?

- Слід щороку обстежуватися у 
лікаря та уникати розвитку залізо-
дефіцитної анемії. При будь-яких 
ознаках облисіння слід негайно 
звертатися до медичної устано-
ви, адже під час обстеження мож-
на виявити та згодом вилікувати 
більш серйозну патологію, ніж 
алопеція.

- Найкращий спосіб захисту, 
кажуть, є атака. А чи існують мож-
ливості ефективної атаки на лиси-
ну?

- Сучасна людина, яка стала 
жертвою облисіння, має три най-
дієвіші засоби боротьби зі своєю 
проблемою. Найпростіший із них 
- не звертати на лисину уваги. 

Не довіряти жодній рекламі 
“диво-кремів” та “коров’ячих язи-
ків”. Якщо дозволяє гаманець, 
можна звернутися до пластичної 
хірургії: облисіння ефективно ліку-
ється за допомогою фолікулярної 
трансплантації.

- Трансплантація - це добре, а 
чи існує ефективне терапевтичне 
лікування від алопеціЇ?

 - Звісно. Ефективним методом 
є ультрафіолетові опромінювання 

вогнищ ураження, їх проводять 
після попереднього змащування 
вогнищ фотосенсибілізуючими 
засобами  - розчинами псоралену, 
бероксана, маззю з пуваленом. З 
успіхом застосовується так зва-
на PUVA-терапія. Довгохвильове 
ультрафіолетове опромінювання 
осередків ураження призначають 
після аплікацій 0,1% маззю пува-
лена. Гарні результати приносить й 
зрошування ураженої шкіри суль-
фідною водою при концентрації 
сірководню 150-250 міліграмів на 
літр. Показані також і дарсонва-
лізація, електрофорез нікотино-
вої кислоти на ділянки облисіння 
і місцеві парафіно-озокеритові 
аплікації.

Доцільним виглядає, на мій 
погляд, і призначення вакуум-
масажу ділянки ураження. Його 
рекомендується поєднувати із од-
ночасним грязелікуванням. 

Корисними заходами будуть 
при алопеції й внутрішній при-
йом мінеральних вод, залежно 
від функціонального стану орга-
нів травлення, і масаж комірцевої 
зони, і рефлексотерапія та фітоте-
рапія  із використанням жовчогін-
ного чаю.

- А які саме засоби запобіган-
ня алопеції ви могли б порадити?

- Насамперед, потрібна дієта 
багата вітамінами, залізом і білка-
ми. Саме вона є найбільш відпо-
відною для запобігання випадінню 
волосся. Вітаміни найліпше отри-
мувати з листових овочів і фруктів, 

у той час як білки - з яєць та сої. 
Ви повинні регулярно мити во-

лосся тільки якісним шампунем. 
Він не повинен містити шкідливих 
хімічних речовин, оскільки вони 
можуть завдати суттєвої шкоди ва-
шому волоссю. Масажування голо-
ви із касторовою або мигдалевою 
олією поліпшить циркуляцію крові 
у шкірі голови й допоможе зробити 
фолікули волосся сильнішими. Тож 
у підсумку й волосся стане сильні-
шим і  ви здоровішим.

Гімнастика опосередковано 
також  запобігає випаданню во-
лосся, оскільки це сприяє підтри-
манню загального здоров’я орга-
нізму. Легкі вправи, як ходьба, біг і 
біг підтюпцем можуть подарувати 
вам не лише міцні м’язи та витри-
валість, але й гарну зачіску.  

Лікарі сьогодні все частіше за-
стосовують для боротьби з ало-
пецією й ароматерапію. Вона пе-
редбачає поєднання компонентів 
у вигляді олії. А саме - кмину, роз-
марину і лаванди. Такий комплекс 
дозволить поліпшити не лише на-
стрій, а й зростання волосся.

Усі згадані мною засоби бо-
ротьби із алопецією чудово під-
ходять для запобігання випадінню 
волосся. І найголовніше, їх ви-
користання не викликає жодних 
побічних ефектів на відміну від 
лікарських препаратів, тож вони є 
абсолютно безпечними для людей 
будь-якого віку та статі. 

Ярослав ШЛАПАК.
(УКРІНФОРМ).

П О РА Д И  С А Д І В Н И К А М  І  Г О Р О Д Н И К А М

ЖОВТЕНЬ У САДУ

Ч О М У  М И  Л И С І Є М О ?
Густе волосся - один з атрибутів люд-

ської краси. Шевелюра може розповісти ба-
гато про що: здоров’я людини, її вік, спосіб 
життя, смаки та уподобання. Втрата волос-
ся перетворюється на велику проблему як 
для жінок, так і для чоловіків. Втім у когось 
випадіння зумовлюється природним онов-
ленням локонів, але часто воно пов’язане 

із серйозними захворюваннями. То чому ж ми лисіємо? 
І що робити, аби врятувати волосся? На ці та інші за-
питання  відповідає Лідія Денисівна КАЛЮЖНА, доктор 
медичних наук, професор кафедри дерматовенерології 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. Їй - слово.

НЕ ЗАЙВЕ  НАГАДАТИ
ФРУКТИ ВИЯВИЛИСЯ ЩЕ 

КОРИСНІШИМИ, НІЖ МИ ДУМАЛИ  
У них, які й без того 

не страждають від на-
шої недооцінки, міс-
титься ще більше ко-
рисних для здоров’я 
антиоксидантів, ніж 
вважалося раніше, по-
відомляється у між-
народній доповіді 
спеціалістів з Інсти-
туту дослідження їжі 
в Норвичі (Англія), які 
вивчали властивості 
яблук, персиків і некта-
ринів. Справа в тому, 
що вчені зайнялися 
вивченням так званих 
неекстрагованих поліфенолів, які раніше 
ігнорувалися. Ці речовини, що містяться 
в клітинах фруктів, не можна виділити так 
само легко, як екстраговані поліфеноли, 
які зазвичай привертають увагу вчених. 
Для того, щоб дістати ці поліфеноли з клі-
тин фруктів у лабораторії, була застосова-
на кислота. 

Цього разу вченим 
вдалося з’ясувати, що 
у вище названих фрук-
тах міститься у п’ять 
разів більше поліфено-
лів – хімічних речовин, 
здатних боротися з 
багатьма захворю-
ваннями, про що рані-
ше було відомо. 

У людському орга-
нізмі ці сполуки пере-
робляються за допомо-
гою бактерій у товстому 
кишечнику, і при цьому 
утворюються речовини, 
які можуть бути дуже ко-

рисними, наприклад, антиоксиданти. Ці 
поліфеноли є основними біологічно ак-
тивними складовими раціону харчуван-
ня. Їх слід враховувати у дослідженнях, 
пов’язаних з харчуванням та епідеміо-
логією, щоб краще розуміти, як рослин-
на їжа діє на організм людини, впевнені 
вчені.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
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1.4 Проведення професійних фе-
єрверків (феєрверк з використан-
ням піротехнічних виробів калібром 
більше 60 мм) на території Макарів-
ської селищної ради здійснюється 
відповідно попереднього погоджен-
ня відділу з питань надзвичайних си-
туацій райдержадміністрації.

2.1 Проведення феєрверків може 
здійснюватись на території Макарів-
ської селищної ради з 8.00 до 22.00 
в місцях, на яких проводяться теа-
тральні, концертні, спортивні та інші 
культурно-розважальні заходи.

2.2 До місць, заборонених для 
проведення феєрверків відно-
сяться:

2.2.1 Місця, відстань від яких 
менша, ніж 100 м до потенційно-
небезпечних об’єктів, виробництв, 
місць продажу та збереження 
паливно-мастильних матеріалів, 
лікарень, шкільних та дошкільних 
установ, дитячих будинків-інтернатів 
для престарілих громадян, ніж  50 м 
- житлових будинків; 

2.2.2 Мости, шляхопроводи, тран-
спортні магістралі, нафто-, газо-, 
продуктопроводи та інші місця;

2.2.3 Території об’єктів, що мають 
важливе історико-культурне зна-
чення, пам’ятники історії і культури, 
цвинтарі.

2.3 Забороняється проведен-
ня вуличних феєрверків у нічний 
час (з  22.00 до 8.00) за винятком 
святкування Нового року.

2.4 У виняткових випадках час 
проведення феєрверків може бути 
змінено при наявності відповідного 

дозволу голови Макарівської район-
ної ради.

3.2 Підприємство, установа 
і організація, яка проводить фе-
єрверк із застосуванням піротех-
нічних виробів, повинні:

3.2.1 Отримати дозвіл на право 
проведення феєрверків, виданий 
територіальним управлінням Держ-
наглядохоронпраці по смт. Макарів;

3.2.2 Отримати дозвіл для про-
ведення феєрверків на території 
Макарівської селищної ради, вида-
ний РВ ГУ МВС України в Київській 
області за погодженням з відділом з 
питань надзвичайних ситуацій рай-
держадміністрації.

4. Порядок і права отримання 
дозволу на проведення феєрвер-
ків:

4.1. Для    отримання    дозволу    на    
проведення    феєрверка підприєм-
ство, установа, організація, яка про-
водить феєрверк, зобов’язана по-
дати до Макарівської селищної ради 
письмове звернення в термін не піз-
ніше, ніж 10 днів до дати проведення 
масового заходу.

4.1.1 У письмовому зверненні 
вказуються такі дані:

- назва і мета заходу;
-дата, місце, час проведення фе-

єрверка;
- дані про організацію виконавця 

феєрверка (назва, місце реєстрації, 
юридична адреса та контактні теле-
фони);

- дата подання, підписи організа-
торів або їхніх уповноважених осіб;

- погодження встановлюється до-

кументами РВ ГУ МВС МНС район-
ного відділу з питань надзвичайних 
ситуацій.

Письмове звернення повинно 
містити зобов’язання організаторів 
щодо заходів безпеки проведення 
феєрверка.

4.1.2 Підприємство, установа, ор-
ганізація, яка проводить феєрверк, 
надає до селищної ради заяву.

4.1.3 Макарівська селищна рада 
готує проект дозволу та подає його на 
підпис заступнику селищного голови. 
Після отримання дозволу до організа-
ції, яка проводить феєрверк та контр-
олює виконання феєрверка.

4.2 Замовнику феєрверка може 
бути відмовлено в прийомі письмо-
вого звернення, якщо воно не від-
повідає вимогам підпункту 4.1 або 
порушується вимоги розділу 3 цього 
положення.

4.3 Рішення про відмову в дозво-
лі на проведення феєрверка може 
бути прийняте за наступними об-
ставинами:

- письмове звернення не відпові-
дає вимогам пункту 4.1.2 цього По-
ложення;

- прийняте рішення про заборону 
громадського заходу відповідно до 
чинного законодавства;

- заплановане організаторами 
проведення феєрверка не враховує 
вимог розділу 2 цього Положення.

4.4 Після проведення феєрверка 
відповідальний від організації, що 
проводила феєрверк, доповідає 
оперативному черговому МНС за 
тел.5-13-77(цілодобово).

1. Вікторина стартувала 10 вересня 2009 року 
та триває до 10 жовтня 2009 року.

2. У вікторині бере участь молодь віком від 10 до 21 
року, що навчається у вищих навчальних закладах, шко-
лах, ліцеях та гімназіях України.

3. Під час оцінювання відповідей на запитання вікто-
рини враховуються їх повнота, наявність власного мір-
кування, особистих роздумів, прикладів з літератури, 
енциклопедичних джерел та Інтернету.

4. Відповіді оформлюються у вигляді рефератів. 
Вони повинні мати естетичний вигляд та можуть бути 
написані українською або російською мовами.

5. Реферати слід подати до оргкомітету на паперо-
вих носіях у строк до 10.10.2009 р. На конверті з рефе-
ратом повинен бути штамп відправки з датою не пізні-
ше 10 жовтня 2009 року.

6. УВАГА! До реферату повинен бути вкладений 
лист, де обов’язково треба чітко вказати: прізвище, ім’я 
та по батькові, вік учасника, повну назву місця навчан-

ня, повну адресу, поштовий індекс, контактні телефони, 
в тому числі мобільний та е-mail (якщо є). Бажано ко-
ротко написати про себе, про свої захоплення.

7. Переможців буде оголошено в пресі та на WЕВ-
сайті АСМБР. Оргкомітет вікторини не бере на себе 
зобов’язання розшукувати учасника для повідомлення 
результатів його участі в конкурсі! 

Просимо слідкувати за повідомленнями на WЕВ-
сайті АСМБР: www.apibd.соm !

8. Посольство Республіки Болгарія в Україні нагоро-
джує переможців спеціальними дипломами та цінними 
подарунками.

Оргкомітет вікторини розташований за адре-
сою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, 
вул. Жадова, 13 (3-й поверх). 

Контактні телефони: (05366) 3-30-13, 3-40-54. 
Е-mаіl: іnfo@аpibd.com. http://www.аріbd.com.

Олег МАЙСТРЕНКО, 
заступник голови адміністрації.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії А 
№470990 реєстрації самохідно-
го шасі Т-16М, видане 15 серп-
ня 2001 року Макарівською ін-
спекцією Держтехнагляду на ім’я 
ГАВРИЛЮКА Івана Михайло-
вича з Грузького, вважати не-
дійсним.

ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу 
житлового будинку, який знахо-
диться в селі Забуяння по вулиці 
Закарпатська, 20, виданий згід-
но рішення Забуянської сільської 
ради від 19 грудня 1990 року за 
№12 і затверджений рішенням 
Макарівської районної ради від 1 
лютого1991 року за №17 на ім’я 
ШИНКАРЕНКА Володимира 
Сергійовича, вважати недій-
сним.

Додаток до рішення селищної ради від 14.09.2006 N 094-05-V 

П О Л О Ж Е Н Н Я
П Р О  П О Р Я Д О К  І  П РА В И Л А  П Р О В Е Д Е Н Н Я  Ф Е Є Р В Е Р К І В 

Н А  Т Е Р И Т О Р І Ї  М А К А Р І В С Ь К О Ї  С Е Л И Щ Н О Ї  РА Д И

УВАГА – ВІКТОРИНА!
Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР) за підтримки По-

сольства Республіки Болгарія в Україні оголошує про вікторину (конкурс рефератів) з 
історії, географії, культури та економіки Республіки Болгарія. Докладніша інформація 
про хід вікторини розміщена на WЕВ-сайті АСМБР: www.apibd.соm !

ДО УВАГИ 
ПІДПРИЄМЦІВ!

Макарівська районна державна адміні-
страція повідомляє:

1) для впорядкування бізнес-середовища,  
встановлення постійного зв’язку з 
об’єднаннями підприємців у районі діють  „га-
рячі лінії”. У райдержадміністрації телефон 
-  5-13-08; у Державній податковій інспек-
ції телефони: 6-03-13 та 5-21-50;

2) на  виконання Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 21.05.2009 № 518  „Про утво-
рення місцевих  та регіональних галузевих рад” 
14 жовтня 2009 року о 10.00 у приміщенні адмі-
ністрації за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 
30 відбудуться організаційні збори з питанння 
фомування складу галузевої ради підприємців 
з питань торгівлі (торгівельної ради підприєм-
ців) при райдержадміністрації.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь 
в організаційних зборах.

Д О  У В А Г И  В И П УС К Н И К І В 
Б О Р І В С Ь К О Ї  Ш К О Л И !

Запрошуємо всіх випускників взяти 
участь у святкуванні 40-річчя нашої шко-
ли, яке відбудеться 17 жовтня 2009 року. 
Початок - о 12 годині.

Дирекція школи.

ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку са-
дибного типу з надвірними будівлями, який знаходиться 
у селі Мар’янівка по вулиці Кірова, 27, виданий згідно рі-
шення правління колгоспу імені Калініна за  №17 від 13 
вересня 1990 року Київським міжміським бюро технічної 
інвентаризації за №223 від 17 липня 1992 року на ім’я 
ФЕЩЕНКА Івана Пилиповича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНІ: свідоцтво про право особистої власнос-
ті на будинок, який знаходиться у селі  Маковище по 
вулиці Шевченка, 32, видане на підставі рішення Ма-
ковищенської сільської ради №1852 від 2 липня 1998 
року, та технічний паспорт на будинок, виданий БТІ в 
Макарівському районі на ім’я НЕФЕДОВА Володими-
ра Івановича, важати недійсними.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії  САА №065836 на право особис-
тої власності на квартиру, яка знаходиться в селі Калинівка 
по вулиці Спортивна, 4, кв. 6, видане на підставі розпоря-
дження органу приватизації Макарівської райдержадміні-
страції  №25 від 16 лютого 2005 року на ім’я ОНИЩУКА Ва-
силя Івановича, КАМІНСЬКОЇ Олени Олександрівни та 
НІКОЛАЄВОЇ Наталії Анатоліївни, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №328409 на право осо-
бистої власності на нерухоме майно - будинок, який зна-
ходиться в Макарові по вулиці Космонавта Комарова, 5, 
кв. 2, видане Макарівською районною держадміністрацією 
23 грудня 2008 року на ім’я АМЄЛЬКІНА Ігоря Васильо-
вича, АМЄЛЬКІНОЇ Оксани Федорівни та АМЄЛЬКІНОЇ 
Мар’яни Ігорівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ гербову печатку управління 
Держкомзему в Макарівському районі Ки-
ївської області, вважати недійсною.

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ 
101 ІНФОРМУЄ

Пожежа сама по собі не виникає. А багряні заграви 
спалахують через байдужість окремих громадян. Хтось із 
них палив у лісі чи в гаю і забув загасити недопалка. Від 

невеличкої іскорки часто спалахує вогнем трав’яний на-
стіл на поляні в лісі чи в полі й завдає великих втрат.

З початку вересня нинішнього року в районі сталося 
10 пожеж. Десятого вересня в Червоній Слободі вогонь 
знищив дерева на площі шести гектарів, а трав’янистий 
настіл - на семи.

8  вересня в Бишеві по вулиці Щорса згоріла літня кух-
ня.  22 вересня в Мар’янівці Колонщинської сільської ради 
від загоряння трав’яного настилу вогневі язики спопелили 
приватний дачний будинок та господарчу будівлю.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ 

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
Водопровід по вулиці Чапаєва у Макарові довго слу-

жив її мешканцям. Настала пора і його підремонтувати, 
щоб він й надалі забезпечував громадян чистою водою. 
Самим мешканцям не осилити фронт усіх ремонтних 
робіт. Думали, що допоможе у цій справі їм комунальна 
служба. Але цього не сталося. 

Розраховувати на пізніший строк уже не варто, бо 
може задощити. За допомогою звернулися до організа-
ції, що займається таким видом робіт. Тобто, до керівни-
ків пересувної механізованої колони. Вони погодилися 
допомогти мешканцям вулиці.

Закипіла робота, бо фронт робіт потрібно виконати 
у найстисліші строки поки сприятливі погодні умови. Ін-
женер ПМК-11 Володимир Якович Музиченко постійно 
контролював хід робіт, давав робітникам цінні поради. 
Отже, спільними зусиллями зробили все для того, аби 
якнайшвидше із кранів в оселях громадян потекла  вода.

Сумлінно трудився на відповідальній роботі екска-
ваторник ПМК-11 Ю.Й.Можаровський, який робив усе, 
щоб не зіпсувати тверде покриття вулиці. Тож її меш-
канці щиро дякували йому, а також депутату селищної 
ради О.Л.Третяку та Макарівському селищному голові 
Г.П.Здольнику за підтримку і допомогу.

Мешканці вулиці Чапаєва.



11№ 40  2 жовтня  2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

В І К Н А ,  Д В Е Р І  м е т а л о п л а с т и к о в і  з 
п ’ я т и к а м е р н о г о  п р о ф і л ю  « T R O C A L » 
( Н і м е ч ч и н а )  т а  Б Р О Н Ь О В А Н І  д в е р і . 

м .  Ж и т о м и р .  З Н И Ж К И  -  2 5 % . 
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.

ТЕЛЕФОНИ: 8-067-924-34-34; 
8-067-407-21-28; 8-0412-44-97-01.

* * * * *

С Е Р Д Е Ч Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ в Макарові по вул. За-
водська, 17 цегляний будинок+ділянку 43 
сотки+погріб, сарай, т. д. Вода та всі зруч-
ності на вулиці. Ціна - 300 тис. грн. Можли-
вий продаж у кредит. Тел.: 8 (044) 332-74-
10, 8-067-917-69-55.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ земельну ділянку 2,6 
га під забудову в селі Липівка Макарівсько-
го району. (Ділянка в межах села, на одно-
му акті). Комунікації підведені. Ціна - 1 млн. 
грн. Можливий продаж у кредит. Тел.: 8 (044) 
332-74-10, 8-067-917-69-55.

ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові по 
вул. Проектна. Телефон - 8- 050-721-03-34.

ПРОДАЮ щенят німецької вівчарки з до-
кументами, прививками, клеймом (день 
народження 31 липня 2009 року, окрас – 
чепрачний, утримання у вольєрі) Телефон – 
8-067-594-33-94.

ПРОДАЮ вугілля в селі Борівка. Телефон 
8-096-811-33-10.

В І К Н А ,  Д В Е Р І ,  Б А Л К О Н И
від  “ВІЗАЖ”.        м. Житомир.   

ВИРОБНИК - НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. 
П П  Х А Р Ч У К .     ЗНИЖКА ДО 20%. 

ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.      Виїзд на заміри, 
консультація - безкоштовно. 

ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМЦЮ 
П О Т Р І Б Е Н  П Р О Д А В Е Ц Ь . 

ТЕЛЕФОНИ: 8-067-507-53-06; 8-067-368-21-78.

- Приватизація, переоформлення прав на 
землю, присвоєння кадастрових номерів;  

- Експертна оцінка майна: 
будинки, квартири, земельні ділянки, 

майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи: 

визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.

СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7 
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

М Е ТА Л О П Л А С Т И К О В І   В І К Н А ,   Д В Е Р І 
«КВЕ»,  «TROCAL», ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ 

СКЛОПАКЕТ  (М. ЖИТОМИР) — ЗАВОДСЬКЕ 
ВИГОТОВЛЕННЯ,  ПРОФЕСІЙНИЙ  МОНТАЖ; 

Ж А Л Ю З І ,   Р О Л Е Т И ,   П Л А С Т И К О В І  
ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ). 
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

Колектив Ситняківської ЗОШ висловлює щирі спів-
чуття вчителю фізики Савченку Володимиру Валенти-
новичу з приводу тяжкої втрати -  передчасної смерті 
його сестри 

Людмили.

Випускники 1979 року Макарівської середньої шко-
ли глибоко сумують з приводу смерті вчительки, 
класного керівника 

КОЛОС Надії Прокопівни 
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Адміністрація, профспілковий комітет та весь ко-
лектив Макарівського РВУЖКГ висловлюють глибокі 
співчуття працівниці підприємства Андрієнко Тетяні 
Петрівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері

Надії Пилипівни.

Колектив КВНЗ (Макарівське медичне училище) 
висловлює щирі співчуття Шевченко Ганні Іллівні з 
приводу передчасної смерті її невістки.

Президія районної організації ветеранів України 
адресує найщиріші привітання з нагоди ювілейної дати 
– славного 80-річчя від Дня нродження

РЕШЕТНІК Марті Євтухівні з Андріївки.
Хай радує Вас доля осінніми сонячними 

днями, хай добре здоров’я та родинне благо-
получчя стануть для Вас опорою. Гарного Вам 
настрою, радості, миру, злагоди, тепла, шани, 
любові та поваги від рідних і близьких людей.

Найдорожчу в світі матусю, бабусю, прабабусю
Марту Євтухівну РЕШЕТНІК з Андріївки 

якнайщиріше поздоровляємо з 80-літнім ювілеєм від 
Дня народження!

Люба матусе, бабусенько мила!
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Бажаємо безліч радісних днів,
Блакитного неба, квітучих садів,
Зичимо щастя й удачі без ліку,
Міцного здоров’я і довгого віку.
З повагою діти, онуки та правнуки.

Усім теплом материнського серця щиро вітаю єди-
ного, любимого сина

ДОВГИЧА Володимира Івановича
з Мотижина з ювілеєм – першим 50-річчям  від Дня на-
родження.

50- це зовсім небагато,
Ще попереду ціле життя. 
Тож дозволь, Тобі, в цей день побажати
Море щастя, здоров’я, добра.
Журавлиним ключем відлітають літа, 
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молодий, 
Хоч і юність вернути не в змозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливим!

З любов’ю мати.

О цій прекрасній осінній порі з ніжністю, щедрістю і 
любов’ю вітаємо нашого дорого рідного брата

Володимира Івановича ДОВГИЧА з Мотижина
із золотим ювілеєм від Дня народження.

У цей день хай квіти  розквітнуть
І зникнуть хмаринки, і стихне гроза,
І хай найніжніші мелодії злинуть,

Всміхнеться в волошках срібляста роса.
Нехай Твоє щастя, мов сад, розквітає,
Нехай Тебе радість, мов дощ, обмиває,
Нехай Тебе люблять, хто любий Тобі,
Цього ми, рідненький, бажаєм усі.
Хай пахучим цвітом стеляться дороги,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага – на многії літа!

З любов’ю сестра з сім’єю.

З нагоди 50-річного ювілею від Дня народження від 
щирого серця поздоровляємо дорогу нам людину

ДОВГИЧА Володимира Івановича
і сердечно зичимо: хай усміхається Вам щаслива доля, 
хай усюди супроводжує удача, а душевне тепло та щира 
любов рідних і близьких завжди освіт-
люють Ваше життя радістю, миром, 
злагодою, теплом та добром. Міцного 
здоров’я і довголіття бажає Вам 
сім’я Литвинів з Мотижина.

 

Колектив Ситняківської ЗОШ сердечно вітає із 
славним ювілеєм - 70-річчям від Дня народження вчи-
теля, пенсіонера

КАСИНЕЦЬ Євгенію Андріївну.
Щиро зичимо Вам здоров’я і ще раз здоров’я, 

сімейного щастя, миру, злагоди, бла-
гополуччя. Нехай посіяні в дитячих 
душах зерна дадуть хороші сходи і 
надалі віддячують щедрим урожаєм. 
Хай цей ювілей додасть Вам енергії, 
бадьорості та оптимізму.

Від усієї душі вітаємо з ювілейною датою – 70-річчям 
від Дня народження дорогого чолові-
ка, батька, дідуся 

ПРОЦЕНКА Василя 
Михайловича з Копіївки.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема.

З любов’ю дружина, дочки, зяті та онуки.

Дорогу куму і хрещену 
ЛЕВЧЕНКО Ніну Григорівну з Липівки 

щиро вітаємо з першим 60-річчям від Дня народження.
Вас с Днем рожденья поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоров’я крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Куми Василь та Лариса, похресниці Анна 
та Ольга з сім’ями.

Громадська організація «Україна-
Албанія» Макарівського району 
25 вересня 2009 року припинила 
свою діяльність.

ПАМ’ЯТІ ПОБРАТИМА
Хвороби і рани вирвали з рядів колишніх бійців Ра-

дянської Армії 
Бориса Терентійовича СЕКРЕТОВА з Бишева. 

У щирій скорботі схиляємо голови над активним 
учасником Великої Вітчизняної війни, відважним і са-
мовідданим воїном, доброю людиною, сім’янином.

 Добра пам’ять про справжнього побратима збе-
режеться в наших серцях. Хай же пухом йому буде 
рідна земля.

В.ЯНКОВСЬКИЙ,
голова райради ветеранів.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

ФІРМІ ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 
ВІКОМ 30-45 РОКІВ.

ОПЛАТА ПРАЦІ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ 
НА СПІВБЕСІДІ.  ТЕЛ. 6-09-00.

Е Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж  П Р О Ф Е С І Й Н О , 
Н А Й В И Щ О Ї  Я К О С Т І . 

ТЕЛ.: 8-067-421-54-44, 8-095-840-40-00.

ТОВ “ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ”
юридичні консультації; господарське, цивіль-
не, земельне, сімейне, спадкове право, право 
інтелектуальної власності; юридичне обслуго-
вування підприємств; представництво в судах 
та державних установах; складання договорів, 
позовних заяв, претензій; юридична перевірка 
правочинів, юридичне супроводження при вчи-
ненні нотаріальних дій; допомога у вирішенні 
проблемних питань з державними установами.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄМО. 
ТЕЛЕФОН - 8-098-050-67-61.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В МІСТО КИЇВ 
З ПРОЖИВАННЯМ ПОТРІБНА НЯНЯ.
Вимоги: вік 30-45 років, бажано педагогічна 

освіта, без шкідливих звичок і хронічних захво-
рювань. Оплата - за домовленістю. 

Телефони: 8-067-209-47-58; 8-044-464-
41-02 - з 19.00 до 21.00, крім вихідних.

ПРОДАЮ: ЕКСКАВАТОР „АТLАS 1302”, 
КАМАЗ-САМОСКИД, БУЛЬДОЗЕР „ДТ-

75”.  Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 5 0 - 3 8 5 - 4 2 - 1 1 .
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ПОСМІХНІТЬСЯ

ОТ ПОТАЛАНИЛО!

ФРАНЦУЗ ВИГРАВ 
У ЛОТЕРЕЮ 

100 МЛН. ЄВРО
Гравець з французького де-

партаменту Буш-дю-Рон виграв 
у європейську лотерею Euro 
Millions 100 мільйонів євро, по-
бивши попередній національний 
рекорд у 76 мільйонів.

У Euro Millions грають 200 
мільйонів жителів у дев’яти кра-
їнах: Франції, Іспанії, Великій 
Британії, Люксембургу, Бельгії, 
Швейцарії, Португалії, Ірландії і 
Австрії. При цьому 15 мільйонів 
людей беруть участь у грі раз на 
тиждень.

Абсолютний рекорд належить 
мешканці Мадрида, яка виграла 
126 мільйонів євро.

Нинішній переможець авто-
матично потрапляє у Франції в 
категорію платників  “податку 
солідарності на майно”, в якій 
знаходяться власники багатства 
не менш як 790 тисяч євро. Їх на-
лічується сьогодні близько 540 
тисяч.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ
ПАМ’ЯТНИК 
УЛЮБЛЕНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ СТРАВІ
У старовинному Коростені, 

на Житомирщині, споруджено 
пам’ятник деруну. Виготовлено-

го з сірого та червоного граніту, 
його встановлено в парку куль-
тури й відпочинку ім. М. Остров-
ського під час проведення ІІ між-
народного фестивалю дерунів. 
Пам’ятник зроблено у вигляді 
макітри, яка наповнена деруна-
ми. Вона розташувалася на по-
стаменті, на якому викарбувано 
вірші, присвячені цьому витвору  
кулінарного мистецтва.

Ідея “увічнити” дерун виникла 
у засновників свята торік, коли 
проходив перший фестиваль. 
Тоді головною подією дня став 
дерун вагою 118 кілограмів, який 
одразу потрапив до Книги рекор-
дів України. Для приготування 
гіганта кухарі використали  цент-
нер картоплі. Того дня на спору-
дження майбутнього пам’ятника 
була зібрана перша тисяча гри-
вень, а потім до скарбнички по-
чали надходити спонсорські 
кошти. Відтак на спорудження 
пам’ятника не пішло жодної ко-
пійки з бюджету міста.

НАЙ-НАЙ

ВЕЛЕТЕНЬ ШУКАЄ НАРЕЧЕНУ
Житель Туреччини Султан Косен офіційно визнаний найви-

щою людиною у світі: його зріст становить 2 метри 47 сантиме-
трів, повідомляє Ассошиєйтед Прес.

Велетня запросили до Лондона, щоб зареєструвати його зріст у 
Книзі рекордів Гіннесса. Косену організували екскурсію визначними 
пам’ятками столиці Великобританії.

27-річний турок перестав рости лише минулого року, коли йому 
зробили операцію по видаленню пухлини гіпофізу.

Велетень зізнався, що високий зріст спричиняє багато проблем: 
колінні суглоби болять через постійне навантаження, тому дово-
диться користуватися милицями. Одяг Косен змушений шити на за-
мовлення. Але головною проблемою для велетня є відсутність сім’ї 
- представниці прекрасної статі навіть бояться наближатися до ньо-
го. Тому найзаповітніша мрія турецького велетня - знайти наречену і 
разом з нею вирушити в мандрівку.

Однак у великого зросту є й свої переваги. “Це чудово, що я можу 
бачити людей здалеку, без великих зусиль змінювати лампочки і ві-
шати штори”, - наводить агентство слова Косена.

НАЗВАНО НАЙШКІДЛИВІШИЙ 
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН

Некомерційна організація EWG (Екологічна ро-
боча група) проаналізувала випромінювання 1268 
моделей стільникових телефонів. Результати ви-
явилися невтішними.

Згідно зі стандартами Федеральної комісії 
зв’язку США (FCC) для визначення стандарту ви-
промінювання мобільних телефонів використо-
вується величина під назвою питомий коефіцієнт 
поглинання (SAR), яка вимірюється у ватах на кі-

лограм (Вт/кг).
До найшкідливіших для здоров’я некомерційні екологи віднесли 

новий iPhone. Згідно з отриманими даними значення електромагніт-
ного випромінювання, яке випускає iPhone 3G, становить 1.39 Вт/кг 
(Ват на кілограм). В iPhone 3GS воно менше - 1.19 Вт/кг. А найбез-
печнішим телефоном виявився Samsung Impression, випромінювання 
якого становить 0.35 Вт/кг.

Одна з головних небезпек, вважають дослідники, полягає в тому, 
що телефон знаходиться в тісному контакті з тілом людини. 

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО

ЇЗДИТИМЕМО 
НА ВОДНІ?

Провідні світові автовироб-
ники підписали угоду, мета якої - 
переконати уряди різних країн та 
енергетичні компанії розробити 
глобальну загальнодоступну і еко-
номічну інфраструктуру водневих 
заправних станцій. Із 200 існуючих 
сьогодні водневих АЗС їх кількість 
може зрости у тисячі разів. 

У спільній заяві автовироб-
ників йдеться про необхідність 
створення широкої мережі вод-
невих заправок уже до 2015 
року. Будівництво інфраструкту-
ри таких заправок повинно роз-
початися у Європі із найбільш 
“автомобілізованої” Німеччини 
і поширитися з великих міст у 
регіони. За Німеччиною повинні 
піти інші країни, включаючи США, 
Японію та Корею. 

- Мужик запитує в керівника ве-
ликого підприємства:

- Вам потрібний бухгалтер з 
морським ухилом?

- Це як?
- Половину тобі, половину мені 

й кінці у воду!

…Зупиняють даїшники чергову 
машину. Права, документи вима-
гають. Після уважного огляду ма-
шина виявляється бензовозом. А 
в бензовозів, як відомо, позаду 
ланцюг до землі теліпається. Ви-
никає резонне запитання:

— Де вкрав ланцюг?
— Ніде не крав — це передба-

чено інструкцією.
— Не бреши. Кажи, де вкрав 

ланцюг!
— Запитайте в будь-кого — це 

передбачено інструкцією. Зупи-
няють «Тойоту»:

— Де він вкрав ланцюг?
— Ніде не крав — це передба-

чено інструкцією.
— Тоді ти їдь, а ти залишайся. 

Де твій ланцюг?

Маленькі хитрості. Якщо хочеш 
виглядати молодою і стрункою, 
тримайся ближче до старих і тов-
стих.

Бродяга постукав у двері і, коли 
вони відчинилися, запитав у гос-
подині:

- Прошу вибачення, мадам, але 
не змогли б ви пришити мені гу-
дзик до пальта?

- Звичайно, чому ж ні? - відпові-
ла добра жінка.

Бродяга зайшов у будинок і по-
дав господині гудзик.

- Дуже добре, - відповіла вона, - 
а де ж пальто?

- О, мадам, у мене немає нічо-
го, окрім гудзика, і я думав, мож-
ливо, ви пришиєте до нього яке-
небудь пальто!

ОВЕН (21.03-20.04)
Потреба зближува-

тися з iншою людиною i 
дослiджувати новi межi 
взаємовiдносин  може  

ввiйти в суперечнiсть з бажан-
ням зберегти незалежнiсть. 
Конфронтацiя, суперництво на 
цьому тижнi створять фон для 
тих контактiв, де ви претендує-
те на лiдерство. Дiйте рiшучiше у 
понедiлок i вiвторок. Несподiванi 
аргументи в переговорах з парт-
нерами пiдуть на користь справi. 
Але зменште обороти у четвер i 
не ухвалюйте важливих рiшень до 
кiнця тижня.

Сприятливi днi: 7, 9; 
несприятливi: 6.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Якщо у вас є конкретнi 

завдання на цей тиждень, то 
приступайте до їх реалiзацiї 
вже у понедiлок. Не все пiде 

за планом, але результати пора-
дують. Покупки, вiдвiдування ви-
ставок i косметичних салонiв теж 
добре приурочити до цього дня. 
Середа пiдходить для важливих 
переговорiв або розмов з близь-
ким партнером. Вихiднi проведіть 
на природi.

Сприятливi днi: 9, 10; 
несприятливi: 7.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Понедiлок створить хо-

роший фон для вирiшення 
важливих питань на цьо-
му тижнi. З`являться новi 

принаднi iдеї i плани. Але уважно 
стежте за ходом розвитку кожної 
ситуацiї. Партнери можуть про-
являти нечеснiсть, порушувати 
зобов`язання i домовленостi. У 
четвер легко опинитися в скрутній 
ситуацiї, але поки i не варто роби-
ти вибiр - через декiлька днiв все 
може вирiшитися саме собою. Су-
боту використовуйте для поїздок i 
активного вiдпочинку.

Сприятливi днi: 5;  
несприятливi: 9.

РАК (22.06-22.07)
Це найкращий час, 

щоб внести полiпшення в 
iнтер`єр свого будинку. В 
понедiлок можна робити 

покупки, приступати до реалiзацiї 
своїх дизайнерських проектiв 
або запрошувати з цiєю метою 
фахiвцiв. В особистому життi теж 
намiчаються позитивнi змiни. Не 
уникайте вiдвертої розмови в се-
реду. Вона сприятиме зближенню, 
а романтичнi спокуси i парадокси 
почуттiв пробудять ваш iнтерес до 
флiрту i наповнять життя приємни-
ми враженнями.

Сприятливi днi: 5, 11; 
несприятливi: 9.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi не трать-

те свої сили на другоряднi 
справи. Вже у понедiлок 
несподiвана iнформацiя 

може направити вашу увагу на 
якийсь новий напрям. Можливо, 
вам захочеться переглянути питан-
ня партнерства. У першiй половинi 
тижня несподiванi й ефектнi 
рiшення пiдкажуть вам самi парт-
нери. Але з четверга вже не варто 
проявляти надмiрну активнiсть. 
Краще  бiльше часу придiляти осо-
бистим справам.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 6,10.

ДIВА (24.08-23.09)
Зосередьте свою ува-

гу на фiнансових питаннях. 
Збiльшуються доходи, але 
можуть зрости i вашi ви-

трати. Вiзьмiть вiдпустку, якщо 
не встигли вiдпочити влiтку. По-
переду багато справ, а зараз у 
вас є можливiсть вiдвернутися вiд 
турбот, зняти напругу, провести 
бiльше часу на природi. Тиждень 
сприятливий для поїздок, осо-
бливо перша його половина. У 
п`ятницю розмови з близькою лю-
диною переводьте в нейтральне 
русло, щоб уникнути проблем.

Сприятливi днi: 8;
 несприятливi: 6.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У першi два днi тижня 

вам добре вдаватимуть-
ся справи, де ви зможе-
те проявити свої творчi 

здiбностi. Вiдвiдайте вистав-
ки, презентацiї, внесiть якiсь 
моднi елементи в свiй житловий 
простiр. З середи з`являться 
проблеми, якщо ви не зверта-
тимете увагу на сигнали, якi 
одержуєте завчасно. В особис-
тих стосунках до вихiдних мо-
жуть накопичитися претензiї до 
партнера. Зменшіть обороти i 
направте свою енергiю на гiднi 
цiлi.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 5.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Вас можуть займа-

ти питання престижу i 
домiнування, але поки краще 
зайнятися власним iмiджем i 

зробити вiдповiднi придбання. Для 
цих цiлей пiдходить перша полови-
на тижня. З четверга зiштовхнетеся 
iз зовнiшнiм або внутрiшнiм випро-
буванням, коли перестануть працю-
вати деякi звичнi схеми вiдносин. Не 
поспiшайте проявляти iнiцiативу. На 
побутовому рiвнi добре позбавля-
тися вiд старих речей.

Сприятливi днi: 7, 10; 
несприятливi: 8.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вашi рiшення i їх 

здiйснення проходити-
муть на одному диханнi. 
Зустрiчi, обговорення но-

вих напрямiв дiяльностi, роботу 
з рекламою плануйте на першу 
половину тижня. Потiм доведеть-
ся перейти на домашнi справи. 
Емоцiї багато в чому визначати-
муть розвиток подiй. Краще не 
ускладнювати i без того напруже-
ну атмосферу, але знайти спосiб 
пожвавити вiдносини. Поїздки, 
зустрiчi з друзями можна плану-
вати на суботу.

Сприятливi днi: 11; 
несприятливi: 6.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Вам необхiдно чiтко ви-

значити майбутнi завдання. 
Збирайте iнформацiю, роз-
ширюйте зв`язки i виконуйте 

рутинну частину роботи. У четвер 
проявiть мудрiсть i стриманiсть у 
тих ситуацiях, де позицiї i iнтереси 
учасникiв виявляться суперечливи-
ми. Через декiлька днiв компромiсне 
вирiшення знайдеться. В недiлю 
корисне будь-яке фiзичне наванта-
ження.

Сприятливi днi: 17, 20; 
несприятливi: 21.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
У понедiлок i вiвторок 

вашi фантазiї можуть ви-
явитися не такими вже 
безпiдставними i наблизять 

вас до оригiнального вирiшення. 
Переговори, угоди прагнiть 
вiдразу оформляти i швидко про-
сувайте свої справи. Поки не 
варто розраховувати на знижен-
ня навантаження, але попере-
ду хорошi перспективи i заради 
них варто потрудитися. У вихiднi 
спробуйте побути на природi. 
Вiдкритий простiр, вiдсутнiсть 
суєти сприятимуть швидкому 
вiдновленню сил.

Сприятливi днi: 11;
 несприятливi: 6.

РИБИ (20.02-20.03)
У понедiлок почина-

ється сприятливий перiод, 
який продовжиться майже 
два мiсяцi, i ви зможете 

вирiшити ранiше вiдкладенi пи-
тання. Плануйте переговори та 
iншi важливi заходи на середу. 
В четвер добре позбавлятися 
вiд шкiдливих звичок або речей, 
якi вийшли з моди. Наведiть лад 
у своїх шафах, звiльнiть мiсце 
для нових покупок. Ви можете 
вiдчувати сильну напругу в другiй 
половинi тижня. Прагнiть частiше 
робити перерви в роботi.

Сприятливi днi: 9, 11; 
несприятливi: 7.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

О С И К І В С Ь К І 
Х Л О П Ч А К И


