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Б У Д Ь Т Е  З  Н А М И   – 
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Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Петро ЛЕВКОВСЬКИЙ,
в.о голови 
райдержадміністрації. 

Триває передплата на 2010 рік на 
„Макарівські вісті”.

Якщо ви наш постійний читач, то зна-
єте, що районка ні разу не підводила своїх 
читачів. Ми й надалі оперативно інформу-
ватимемо вас про життя Макарівщини та 
його людей, надаватимемо, враховуючи 
читацькі пропозиції та побажання, кон-
сультативну допомогу з найрізноманітні-
ших питань, триматимемо в курсі цікавих 
новин області, країни, світу, астрологічних 
прогнозів, подаватимемо корисні поради 
в господарських справах. До вашої уваги 

7 програм телебачення, реклама.
Щоб уже з 1 січня 2010 року отрима-

ти перший номер газети, завітайте до 
найближчого відділення зв’язку й офор-
міть передплату.

Передплатна вартість:
на півроку – 39.42 грн.;
на рік -  78.84 грн.
Поштові послуги: 
на 6 міс. – 2.55 грн.;
на рік  –  3.90 грн.
Наш індекс: 61291.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ!

Від вашої професії залежить стан здоров’я жи-
телів району. Адже саме ви тримаєте у постійному 
полі зору питання профілактики інфекційних хвороб, 
професійних захворювань, запобігаєте впливу на 
здоров’я людей шкідливих факторів, дбаєте про без-
пеку середовища проживання.

Від імені районної державної адміністрації та 
районної ради щиро вітаємо усіх працівників Мака-
рівської санітарно-епідеміологічної станції з профе-
сійним святом. Впевнені, що ваша фахова компетент-
ність, життєва енергія, відданість своїй справі і надалі 
слугуватимуть запорукою санітарної безпеки.

Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги!

- Володимире Васильо-
вичу,  сьогодні в умовах еко-
номічної кризи всім нелегко, 
але ділянка роботи колекти-
ву санепідемстанції за будь-
якого часу надзвичайно відпо-
відальна – служба покликана 
забезпечувати санітарне та 
епідемічне благополуччя на-
селення. Простіше, чим мен-
ше ми хворіємо, тим у великій 
мірі маємо завдячувати вашій 
службі. Чи не так?

- Комплекс профілактичних 
та протиепідемічних заходів на-
ших працівників та лікувально-

профілактичних установ дійсно 
спрямований на попередження  
захворювань серед населення. 
У районі уже протягом тривалого 
часу не реєструються  черевний 
тиф, менінгіт, кашлюк, дифтерія. 
Впродовж року не було спала-
хів гострих кишкових інфекцій у 
дитячих дошкільних закладах, 
школах, на об’єктах громадсько-
го харчування. Загалом, у порів-
нянні з минулим роком, інфек-
ційна захворюваність знизилась 
на 16,5 відсотка. Зокрема, ту-
беркульозу на 60,9  та вірусного 
гепатиту на 100 відсотків. 

На контролі наших фахівців 
— державні програми „Здоро-
вий хліб”, „Профілактика йодної 
недостатності населення”, ра-
йонні програми відпочинку та 
оздоровлення дітей, „Здоров’я 
нації”, розвитку водопровідно-
каналізаційного господарства та 
забезпечення населення якісною 
водою, боротьби із захворюван-
ням на туберкульоз, профілакти-
ки та боротьби зі сказом, чимало 
комплексних заходів щодо попе-
редження ряду захворювань. 

Спеціалісти тримають у по-
стійному полі зору об’єкти під-
вищеної епідеміологічної значи-
мості.

За шість місяців року обсяг 
профілактичних щеплень насе-
лення проти більшості інфекцій-
них захворювань виконаний на 
58,5 відсотка від річного плану. 
Новонароджені вакциновані від 
туберкульозу на 89,4 відсотка, а 

щеплення проти кашлюка, диф-
терії, правця і ревакцинація ви-
конані на 100%.

- Щодо щеплень, то сьогод-
ні в суспільстві ставлення до їх 
необхідності неоднозначні. І 
не лише серед населення, а й 
навіть фахівців. Ваша думка з 
цього приводу?

- Як правило, недовиконання 
плану зі щеплень у районі – це 
протипоказання в здоров’ї па-
цієнтів, але є ті, хто свідомо від-
мовляється їх робити. Особливо 
останнім часом, коли з’явилися 
повідомлення, що через недо-
броякісну вакцину  постраждали 
люди, йдуть на такий крок. Але 
слід розуміти, що сьогодні відмо-
витися від вакцинації не можемо 
через смертельну небезпеку 
деяких хвороб. Хоча  одностай-
ні з вимогою людей в тому, що 
профілактичні щеплення пови-
нні проводитися тільки за умови 

ефективності імунобіологічних 
препаратів. На це в першу чергу 
впливає дотримання умов „холо-
дового ланцюга” при їх зберіган-
ні та транспортуванні. Як пози-
тив, слід відзначити, що нині всі 
лікувально-профілактичні закла-
ди району забезпечені сумками-
холодильниками та холодильним 
обладнанням. 

З цих питань наші фахівці нині 
ведуть санітарно-просвітню ро-
боту серед батьків у навчально-
виховних закладах. Як спеціаль-
но ідемо з цією метою до школи, 
так і в процесі поточного нагляду. 
Надіслали для учнів спеціальні 
тексти диктантів. Відповідно ін-
структуємо завідуючих ФАПами 
і головних лікарів медамбулато-
рій. І як результат, плани проф-
щеплень виконуємо.

- Загалом же санітарно-
епідемічну ситуацію  в районі 
ви як оцінюєте?

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ПОШТИ!
Від районної державної адміністрації та районної 

ради щиро вітаємо вас із Всесвітнім днем пошти.
Щодня   сотні      жителів   району   користуються   

послугами   поштового   зв’язку, відправляючи лис-
ти, телеграми, поштові перекази, передплачуючи й 
отримуючи улюблені газети і журнали. Кожен з ваших 
клієнтів розраховує на оперативність і високу якість 
послуг.

Не маємо сумніву, працівники пошти і надалі віді-
граватимуть важливу роль в оперативному інформу-
ванні населення, працюватимуть над зміцненням ме-
режі поштового зв’язку, поліпшенням якості роботи та 
культури обслуговування.

Прийміть щиру вдячність за щоденну працю, тер-
піння і наполегливість у роботі, за те, що прокладає-
те мости дружби між людьми, яких розділяє простір. 
Щиро бажаємо вам вагомих професійних успіхів, реа-
лізації планів, щастя і благополуччя!

Журналістів важко об’єднати аpriori, оскільки ця професія ін-
дівідуальна, штучна. Та ми ще в достатній мірі й не відчули необ-
хідності такого об’єднання. Життя ще не навчило нас, на відміну 
від закордонних працівників пера, які вже загартовані бороть-
бою за свої права. Звичайно, з часом і ми зрозуміємо важли-
вість і необхідність самоорганізації. 

Сучасному українському журналісту бракує особливої уваги 
до людей, професіоналізму. Останнє варте окремої розмови. 
Журналістів сьогодні у нашій країні випускають майже не під 
кожним тином (в 61 вищому навчальному закладі). Також не за-
вадило б трохи більше порядності та чесності. 

Щодо свободи слова у пресі, то вона, безсумнівно, існує в 
Україні. Ми – не Росія. Але… Як говорив один мій знайомий жур-
наліст: «Раніше свобода залежала від парткому, тепер вона за-
лежить від грошового мішка». Та й влада теж намагається тисну-
ти на медіа економічними важелями. Сьогодні така залежність 
очевидна, як наслідок – довіра до журналістів, що завжди була 
найвищою нарівні з довірою до церкви, втрачається. Однак є 
видання, є якісна журналістика, якій можна довіряти. 

Якщо порівнювати столичного журналіста із працівником із 
провінції, можна говорити про більшу відповідальність остан-
нього. І це не лише мої спостереження, про це свідчить і світо-
вий досвід. Перебуваючи у Брюсселі, розговорилася з одним 
журналістом, який довгий час працював у міській газеті. Бути 
безвідповідальним, казав він, в провінції просто неможливо. Ти 
вийшов на вулицю – тебе всі знають, і за кожну твою неточність, 
помилку в газеті можуть, як кажуть у народі, і межи очі плюнути. 

Найбільш цінною для мене є авторська журналістика, коли 
журналіст не тільки прискіпливо збирає факти, а й аналізує їх, 
висловлює власну думку. Кореспондентові повинні давати таке 
завдання: розберись в ситуації, в суті конфлікту. На жаль, зараз 
частіше в редакціях чекають на певну картинку, бажано, яскраву, 
часто досить поверхову. 

Записала Олександра СУЗАНСЬКА.

Комітет Верховної Ради України з питань 
свободи слова та інформації на 14 жовтня 
запланував провести парламентські слухан-
ня на тему: “Про стан свободи слова у регіо-
нальних засобах масової інформації”. 

Своїм баченням  українського журналіс-
та, свободи слова у пресі, роздумами про 
столичних працівників пера та «провінцій-
них» ділиться з «Макарівськими вістями» го-
ловний редактор журналу «Журналіст Украї-
ни» Віра Черемних: 

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

“НАЙБІЛЬШ ЦІННОЮ ДЛЯ МЕНЕ 
Є АВТОРСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА”

ЧИМ МЕНШЕ МИ ХВОРІЄМО, ТИМ БІЛЬШЕ 
МАЄМО ЗАВДЯЧУВАТИ ЦІЙ СЛУЖБІ

3 14 жовтня   змінюється порядок набору 
міжміських та міжнародних напрямків. Щоб ви-
йти на міжміську телефонну мережу, необхідно 
замість міжміського префікса «8» набрати пре-
фікс «0». Для виходу на міжнародну телефонну 
мережу замість міжнародного префікса «8-10» 
- префікс «0-0». Після набору цифри «0» (зі 
стаціонарного телефону) слід дочекатися без-
перервного сигналу і тільки потім здійснювати 
набір інших цифр.

Для міжміських телефонних розмов та 
дзвінків на номери телефонів абонентів опе-
раторів мобільного зв’язку необхідно набирати 
«0» (дочекатися безперервного сигналу), по-
тім - код потрібного міста або код мережі опе-
ратора мобільного зв’язку без першої цифри 

«0» в існуючому коді, далі без інтервалу - номер 
телефону абонента. Наприклад, телефонуючи 
до абонента м. Вінниця, замість 8-0432 слід 
набирати 0-432, а телефонуючи до абонента 
мобільного зв’язку Utel, замість 8-091 слід на-
бирати 0-91 та номер телефону абонента.

Для абонентів Київської області вводить-
ся новий код зони «45» замість «044». Для 
абонентів Макарівського району вводиться 
новий код зони «0-4578» замість «8-278».

Отримати додаткову інформацію щодо по-
рядку набору номерів телефонів ви можете за 
номером телефону довідково-інформаційної 
служби товариства: «109» або на сайті ВАТ “Ук-
ртелеком” www.ukrtelecom.ua.

Адміністрація ЦТП №21.

Тринадцять років працює на посаді головного державного сані-
тарного лікаря нашого району Володимир Васильович Тарасенко. А 
взагалі його стаж роботи в санітарно-епідеміологічній службі понад 
25 років. Має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальностями „Ор-
ганізація і управління охороною здоров’я” та „Гігієна праці”. Вітаючи 
головного санітарного лікаря району та його колег з професійним 
святом, скористалася нагодою поговорити про те, як нині працюєть-
ся службі. 

ДО УВАГИ АБОНЕНТІВ ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ”!

' СТОР. 3.



2 № 41  9 жовтня  2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

Я хочу висловити дум-
ку з приводу статті 27 Про-
екту Закону України «Про 
внесення змін до Консти-
туції України». Згодна з 
тим, що громадяни мають 
конституційні права і сво-
боди. Усі є рівними перед 
законом і судом. Та чи це 
так? Реалії сьогодення 
свідчать про інше. Скажі-

мо, народного депутата 
не можна притягнути до 
відповідальності, поки з 
нього не знімуть депутат-
ську недоторканість. А 
поки знімуть…  Свій сво-
єму око не виколе. І шу-
кають «підозрюваного»  
депутата Верховної Ради 
роками.

Тож у наступному аб-

заці статті 27, де сказано, 
що «не може бути приві-
леїв чи обмежень за озна-
ками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, 
етнічного та соціального 
походження, належності 
до національних меншин, 
майнового стану, місця 
народження, за мовними 
та іншими ознаками»   до-
дати, а також депутатам 
Верховної Ради України. 

Людмила ГУЦАК.

ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ

УТОЧНІТЬ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
 До Центральної виборчої комісії вже звернулося близько 186 тис. громадян з про-

ханням уточнити свої персональні дані у Державному реєстрі виборців. Про це повідо-
мила на прес-конференції заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

“У цьому ми вбачаємо позитивну тенденцію і сподіваємося, що до голосування ор-
гани ведення реєстру зможуть уточнити і виправити практично всі помилки та неточ-
ності, що є у базі даних”, - сказала посадовець.

Ж. Усенко-Чорна розповіла, що внаслідок вилучення з реєстру двійників та інших 
неточностей скорочення чисельності виборців сягнуло понад 1 млн. 

Як зазначила заступник голови ЦВК, Держреєстр був сформований зі списків виборців, 
що складалися станом на 1 лютого 2006 року для чергових парламентських виборів. 

(УКРІНФОРМ).

Сергій ТІГІПКО: УКРАЇНА 
ЛЕТИТЬ У БОРГОВУ ПРІРВУ 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
“ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ”

Щ О Б  УС І  Б УЛ И  Р І В Н І 
П Е Р Е Д  З А К О Н О М

Антикризові заходи у реальному 
секторі економіки у новому бюджеті 
доповнено новим пріоритетом. Міс-
цеві бюджети отримають наступного 
року великий обсяг фінансових ре-
сурсів – за рахунок переданих із цен-
трального бюджету коштів та завдяки 
податковим надходженням, які будуть 
залишатися у селах, селищах і містах. 
«Бюджет на 2010 рік  - системна ан-
тикризова програма держави. Вона 
закладає базу для майбутнього оздо-
ровлення економіки і збереження 
соціальних  стандартів», - визначила  
Прем’єр-міністр  Юлія Тимошенко. 

Тимошенко  підкреслює, що збе-
реження виробництва – це збережен-
ня робочих місць,  захист людей від 
кризи. Державна підтримка аграрно-
го сектора, якщо врахувати всі подат-
кові пільги та здешевлення відсотків, 

складе 25,8 млрд., що майже на 15% 
більше, ніж у 2009 році. «Якщо ми село 
поставимо на ноги, вважайте, що по-
ловину державної справи для України 
ми зробили», - наголосила Юлія Тимо-
шенко на установчому з’їзді Асоціації 
сільських та селищних голів України. 

Отже, місцеві громади отри-
мають фінансову самостійність: у 
Держбюджеті-2010 до їхніх бюдже-
тів додано більш, ніж на 12 мільяр-
дів гривень. Це – гроші на розвиток 
кожного села, селища та міста. Адже 
не секрет, що досі місцеві бюджети 
були настільки не забезпечені ко-
штами, що їх вистачало бодай на 
виплату зарплат. А в деяких населе-
них пунктах, щоби забезпечити їхні 
потреби, бюджети треба збільшити 
у 11 разів.  Юлія Тимошенко переко-
нана: гроші мають йти безпосеред-

ньо до людей – на вирішення їхніх 
щоденних проблем.  

За новим бюджетом села та сели-
ща зможуть на 80% більше витратити 
на  будівництво і ремонт шкіл та  дит-
садків, лікарень та медпунктів. Крім 
грошей, переданих з центру, у  роз-
порядженні місцевих громад зали-
шатимуться надходження від податку 
на доходи фізичних осіб, податку на 
землю, від транспортного збору та 
збору за забруднення навколишнього 
середовища. 

Нові, справедливі, стосунки між 
центральним та місцевими бюджетами 
передбачені змінами до діючого Бю-
джетного Кодексу, які розробила Тимо-
шенко. Верховна Рада їх схвалила, а 
Президент Ющенко  заветував. Треба 
долати вето – так Раду постійно блокує 
Партія регіонів, яку хоч бери та пере-
йменовуй на Партію проти регіонів.    

Але Юлія Тимошенко перекона-
на: з початку наступного року, «коли 
в країні буде новий Президент, набе-
руть чинності і новий Держбюджет, і 
новий Бюджетний Кодекс». 

Прочитавши новий За-
кон України „Про внесення 
змін до Конституції Укра-
їни”, мене насторожила 
стаття 86, яка відноситься 
до розділу IV „Національні 
Збори України”, зокрема 
пункт третій даної статті, 
в якому йдеться про те, 
що „до загального скла-
ду Сенату входять також 
сенатори, якими довічно 
стають після закінчення 
повноважень Президента 
України за їх згодою, крім 
тих, яких було усунено з 
поста в порядку імпічмен-
ту”. Очевидно, що Консти-
туція встановлює окремий 

правовий статус як для 
Президента України, так і 
для членів парламенту. В 
даному ж варіанті особа, 
мандат якої на виконання 
повноважень Президента 
завершився, отримує без 
виборів довічний статус і 
повноваження іншої по-
садової особи - депутата 
Сенату. Більше того, дана 
пропозиція, внесена чин-
ним Президентом країни, 
носить певний корисливий 
характер.

На мою думку, даний 
пункт не є доцільним, адже 
з досвіду європейських 
країн таку практику вико-

ристовує Італія, де дові-
чними сенаторами стають 
колишні президенти та 
видатні громадяни, які це 
звання отримують від Пре-
зидента. Хоча, як ми всі 
знаємо, в цій країні посада 
Президента є декоратив-
ною, оскільки першою осо-
бою держави є Прем’єр-
міністр.

Більш розповсюдженою 
практика сенаторства була 
свого часу в країнах Латин-
ської Америки, проте й вони 
відмовилися від інституту 
довічних сенаторів через 
його недемократичність.

Олена КОЧУБЕЙ.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВІДДАЄ ГРОШІ НА МІСЦЯ
Доходи місцевих громад у селах, селищах та містах зростуть: у біль-

шості - на 80%, а десь -  і в 11(!) разів. З’явиться, нарешті, за що ремон-
тувати та будувати дитсадки, школи, медичні пункти та дороги. Такого 
бюджету щодо забезпечення фінансовими ресурсами  тих населених 
пунктів, де саме  і мешкають люди, за всі 18 років не було.  

ДОВІЧНІ СЕНАТОРИ — НЕДОЦІЛЬНО
«Державний борг у розрахунку на 

одного українця перевищив 700 до-

ларів і продовжує зростати. За таких 
темпів через два-три роки половина 
держбюджету йтиме на повернення 
боргів та відсотків». Так колишній го-
лова Нацбанку України Сергій Тігіпко 
прокоментував дані Мінфіну про те, що 
сукупний державний та гарантований 
державою борг України за останній мі-

сяць збільшився майже на $2 млрд. й 
сягнув $35,1 млрд. 

У проекті держбюджету пропо-
нується збільшити межу запозичень 
в 2010 році зі 190 млрд. грн. (цього 
року) до майже 340 млрд. грн. Це 
значить, що ми передбачаємо по-
зичити ще близько 150 мільярдів 
гривень при загальних видатках 
держбюджету 324,3 мільярди. Тоб-
то, майже половину своїх витрат 
країна оплачуватиме із позик. Сер-
гій Тігіпко назвав таке співвідно-
шення катастрофічним.   

«За останній рік уряд уже за-
лучив більше $11 млрд. кредитів і 
заявляє про плани збільшення за-
позичень у майбутньому, – гово-
рить політик. – Якби ці гроші вкла-
далися в державні інфраструктурні 

проекти, кредитування промисловості, 
модернізацію економіки, ми б уже вихо-
дили з кризи. Однак вони були частково 
проїдені, частково вкрадені, частково 
пущені банками на валютні спекуляції. 
Тепер знову доводиться позичати. Це – 
найкоротший шлях до банкрутства дер-
жави», – заявив Сергій Тігіпко.

: : : 
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З кінця минулого року 
почалися глобальні по-
трясіння, які так чи інакше 
не оминули жодної країни. 
Тимошенко як сильному 
лідерові вдалося захисти-
ти Україну від найбільш не-
безпечних наслідків кри-
зи. Бюджет виконується, 
виплачуються допомоги, 
пенсії і зарплати бюджет-
никам, глава Уряду не до-
зволяє підвищувати ціну 
на газ для населення. 

Однак, світова еконо-
мічна криза ще не закін-
чилася, - кажуть фахівці. 
А отже, наступний, 2010 
бюджетний рік,  в Украї-
ні пройде під впливом цієї 
кризи. Соціальні програми 
та захист людей були прі-
оритетом Юлії Тимошен-
ко від першого дня. У до-
кризовому 2008-му році 
регулярно збільшувалися 

зарплати працівникам бю-
джетної сфери, стипендії, 
пенсії та грошові допомоги. 
Нині, через кризу, істотно 
скорочують зарплати та до-
помогу малозабезпеченим 
у багатьох країнах.  «Ми не 
пішли цією дорогою. Більш 
того, ми жодного разу не 
порушили терміни виплати 
ні пенсій, ні заробітних плат 
бюджетникам», - наголо-
шує Юлія Тимошенко. У той 
же час, підкреслює вона, 
вимоги деяких політичних 
діячів різко підвищити мі-
німальну зарплату для всіх 
категорій працівників ве-
дуть країну до економічного 
колапсу та безвиході. 

Уряд буде підтримува-
ти соціальні стандарти, не 
дивлячись ні на яку кризу. 
Зокрема, Юлія Тимошенко 
категорично відмовляється  
підвищувати ціну на газ для 

населення, або, як це про-
понують деякі «молоді» кан-
дидати у Президенти, збіль-
шувати вік виходу на пенсію. 
Натомість буде надаватися 
грошова підтримка тим гро-
мадянам, які цього дійсно 
потребують.  

Пенсіонерам, чия пен-
сія менша за 1000 грн., з 
нового року Тимошенко до-
плачуватиме  на придбан-
ня медикаментів. «Тому, 
що в результаті роботи На-
ціонального банку і абсо-
лютно необгрунтованого 
послаблення курсу гривні, 
сьогодні медикаменти, а 
вони всі імпортні, дійсно 
дуже дорого коштують», - 
пояснила Юлія Тимошен-
ко. У новому бюджеті також 
передбачено з першого 
грудня запровадити єдину 
тарифну сітку оплати праці, 
збільшити ставку першого 

тарифного розряду май-
же на 35% в порівнянні з 
груднем 2008 року. На 20% 
більшу зарплату отримають 
вчителі, працівники сфери 
охорони здоров’я, клубів.  
Бібліотекарям Тимошенко 
вже збільшила платню на 
50%.

Під час фінансово-
економічної скрути  без-
відповідально роздавати 
«солодкі соціальні гаран-
тії», - переконана Юлія 
Тимошенко. Бо виконати їх 
немає жодної можливості. 
Але, захистивши країну від 
найстрашніших наслідків 
кризи, Тимошенко відна-
йшла реальну можливість 
допомогти тим, хто виявив-
ся найбільш незахищеним: 
бюджетникам та пенсіоне-
рам. 

Ігор АНТОНЕНКО.

ЛІКАРІ ТА ВЧИТЕЛІ ОТРИМАЮТЬ БІЛЬШЕ, А 
ПЕНСІОНЕРАМ ДОПЛАЧУВАТИМУТЬ НА ЛІКИ

ДУМКА ДЕПУТАТА

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД В 
УКРАЇНЦІВ ВІЗЬМЕ ГОРУ

Чому так мусуються на телебаченні та пресі слова 
Юлії Володимирівни Тимошенко про диктатуру закону 
в Україні і що така диктатура закону дає нам з вами, 
громадянам України, і чого бояться ті, котрі нехтують 
законом.

Диктатура закону – це така форма облаштування 
суспільства, за якої всі громадяни держави, незалеж-
но від матеріального або соціального статусу, є рівни-
ми перед законом, і закон, а також його виконання, є 
вищою цінністю. Диктатура закону в сучасному розу-
мінні є синонімом терміну «правова держава».

Україна зі здобуттям незалежності та після 
прийняття Конституції стала на шлях ліберально-
демократичних перетворень. Але будь-яка держава, 
побудована на основі ліберальних принципів, має ба-
зуватись також і на диктатурі закону. Ліберальні сво-
боди без диктатури закону формують стан уседозво-
леності для багатих і сильних.

Якщо націоналісти схильні до сакралізації поняття 
«нація», то ліберал-демократи обожнюють особисту 
волю і торжество закону. Отже, диктатура закону є 
стрижнем будь-якої розвиненої демократичної дер-
жави. Без диктатури закону неможливий адекватний 
розвиток економіки, суспільства, держави і нації. 
Саме за таку диктатуру виступає Юлія Тимошенко.

На всі залякування з боку Партії регіонів і оточення 
Президента щодо небезпеки розмов про «будь-яку дик-
татуру» аргумент один: вони просто бояться наведення 
порядку в державі, тому всіма силами будуть протидіяти 
цьому. Але здоровий глузд в українців візьме гору. Тим-
ошенко переможе – Україна стане на рейки впорядкова-
ного, системного державотворення.

Щодо голосування в парламенті 6 жовтня щодо 
закону про підвищення прожиткового мінімуму та за-
робітних плат моя думка така. Звичайно, підвищувати 
мінімальні зарплати та пенсії треба, але тільки за умо-
ви наявних для того ресурсів у державному бюджеті. 
Саме таке поступове підвищення й закладається уря-
дом у проекті Держбюджету на 2010 рік.

Підвищення мінімальної зарплати, як то пропонує 
Янукович, тягне за собою перерахунок і збільшення 
заробітних плат навіть у чиновників найвищого рівня, 
в тому числі й у депутатів. Якщо працівник із мінімаль-
ною заробітною платою отримає замість 650 грн. 869 
грн. на місяць, то зарплата депутата теж збільшиться 
на відповідний коефіцієнт і становитиме в межах від 
20 до 30 тисяч. Тому депутати Партії регіонів переслі-
дували ще й власний інтерес.

З іншого боку, така активна «турбота про знедоле-
них» із боку Партії регіонів моментально вдарить буме-
рангом по людях. Адже коштів на виконання цього зако-
ну немає, гривні доведеться друкувати, а це інфляція.

В умовах кризи, коли ресурси держави обмежені, ло-
гічно і правильно підвищувати заробітну плату адресно. 
Тобто, тим категоріям громадян, які найбільше цього по-
требують. Саме таким шляхом, вибудовуючи антикри-
зову соціальну політику, пішов уряд. А саме: прийнято 
рішення про підвищення зарплати вчителям на 22,5%, 
бібліотекарям — на 50%. Також підняти заробітні плати 
медикам і працівникам культури. Соціальна справедли-
вість якраз і полягає в тому, що у важкі кризові моменти 
суспільство має бути солідарним і підтримувати тих, хто 
цього найбільше потребує.

Михайло РАЙДА,
депутат районної ради, 

фракція БЮТ.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ 
- ОДИН З ТИХ, ЩО НАЙБІЛЬШЕ 

ПРОДАЄТЬСЯ В РОСІЇ
Нова модель запорізького автозаводу “Chance” 

- перелицьований “Chevrolet Lanos”, що з’явилася 
на російському ринку в липні, вже в серпні увійшла 
в “топ-25” автомобілів, які найбільше продаються в 
Росії. Про це свідчать дані агентства “Автостат”.

За його інформацією, всього за місяць ексклю-
зивний дистрибутор “Chance” компанія “Квінгруп” 
реалізувала 1061 такий автомобіль. До кінця 2009 
року дистрибутор сподівається продати близько 20 
тис. автомобілів, а до 2011 року ця цифра повинна 
зрости до 80 тис. машин на рік. 

Правда, оригінальна модель “Chevrolet Lanos”, за-
лишки якої розпродують дилери “General Motors”, за 
останній літній місяць продавалася краще: 1388 авто-
мобілів. За словами представників GM, залишки авто-
мобілів “Chevrolet Lanos” будуть реалізовані до кінця 
поточного року, після чого цю модель замінять на нову 
бюджетну модель. Яку саме - не уточнюється. 

Ліцензійна угода між GM і ВАТ “ЗАЗ” про вироб-
ництво автомобілів “Chevrolet Lanos” на потужностях 
українського автозаводу закінчилася 1 липня поточ-
ного року. В результаті, виникла необхідність пере-
йменування даної моделі.

Новий “Chance” не дуже зміниться – він, як і ра-
ніше, випускатиметься в двох варіантах кузова (“се-
дан” і “хетчбек”) і отримає два бензинових двигуни 
на вибір - об’ємом 1,3- або 1,5 літра. Крім того, най-
ближчим часом ця модель має бути піддана легкому 
рестайлінгу. Зараз найдоступніший “Chance” з дви-
гуном 1,3 літра в Росії коштує 289 тис. рублів (близь-
ко 9,7 тис. доларів США).

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ
У ХАРКОВІ РОЗРОБЛЕНО 

“ТЕПЛИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
БУДИНОК”

Розробкою проекту енергозберігаючого будинку 
займалися фахівці Національного технічного універ-
ситету “Харківський політехнічний інститут” (ХПІ). 

За словами наукового співробітника кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій і систем 
ХПІ Михайла Трохіна, проект, який розроблявся два 
роки, включив у себе як останні світові ідеї енергоз-
береження, так і народного досвіду.

Будинок оснащений автономною енергоустанов-
кою, що працює на енергії вітру, тепловий насос, со-
нячні теплові і електричні батареї, системи кондиці-
онування повітря і теплої підлоги. Також в “Теплому 
будинку” налагоджена система збору залишкового 
тепла. Влітку в сонячних батареях збирається над-
мірне тепло. Весь теплий час року гарячу воду про-
ганяють через труби під землею і акумулюють тепло 
для роботи теплового насоса взимку.

Крім цього, для збереження тепла в новому про-
екті використовуються зелені насадження. З півден-
ної сторони будинку висаджуються дерева, які на 
зиму скидають листя, а з північної - вічнозелені дере-
ва. Вони захищають північну стіну від зимових вітрів. 
Також, північна сторона не має вікон. З південною ж 
- на вікнах спеціальний карниз, який влітку захищає 
будинок від зайвих сонячних променів, а взимку на-
впаки пропускає.

Фахівці ХПІ стверджують, що вартість побудова-
ного за новим проектом будинку практично не відріз-
няється від звичайного житла.

 (УКРІНФОРМ).

ДИКТАТУРА – ЦЕ ПОЛІТИЧНА 
ХВОРОБА

Заяви деяких політиків про те, що 
українському суспільству потрібна 
диктатура, Арсеній Яценюк порівняв із 
хворобою:

– Так починається політична хворо-
ба диктату. Коли людина відчуває, що 
втрачає владу, вона намагається будь-
якими способами за цю владу вхопи-
тися. А для того, щоб її утримати, треба 
відсторонити людей від прийняття від-
повідних рішень. Ми вже це проходили, 
таке було в українській історії. Але це 
не повториться. Так, Україна потребує 
сильного лідера. Але сильний лідер – це 
не диктатор. Всі диктатори закінчували 
однаково. І той, хто буде претендувати 
на диктаторські функції, закінчить так 
само, навіть не отримавши такої влади.

І в цьому є сенс. Уже багато років 
соціологічні опитування показують то-
тальну недовіру виборців до всіх орга-
нів української влади. З огляду на це, 
логічно шукати вихід не в радикально-
му збільшенні владних повноважень 
в одних руках, а в пошуку шляхів для 
підвищення довіри народу до влади. 
Це можливо тільки у випадку подаль-
шого розвитку демократії, підвищенні 
політичної грамотності виборців, не-
залежності засобів масової інформації 
й відповідальності самих політиків за 
свої слова та дії.

А що таке диктатура? Навіть у слов-
нику зазначено, що диктатура – це 
встановлення тоталітарного режиму 
в державі. Саме так, до речі, розви-
валася ситуація в гітлерівській Німеч-
чині. Тому, як вважає Арсеній Яценюк, 
сьогодні Україна потребує політичної 
стабільності, тож потрібно виконувати 
чинну Конституцію:

– У ній передбачено модель – 
парламентсько-президентська респу-
бліка. Можливо, колись Україна змі-
нить форму державного устрою, проте 
нині необхідно стабілізувати ситуацію. 
Політик також вважає, що сила глави 
держави – не в обсязі повноважень, 
наданих йому Конституцією, а в під-
тримці людей, які йдуть разом зі своїм 
президентом до реалізації запропоно-
ваних у ході виборів ідей.

ГОТУЙСЯ ДО КРИЗИ!
На думку політика, в України більше 

немає часу – нинішні вибори президента 
– це останній шанс створити суверенну 
й незалежну державу. Арсеній Яценюк 
підкреслив, що за 18 років українці так і 
не спроектували державу Україна:

– Дуже важливо, що в нас є Гімн, 
Герб і Прапор. Ми чудово вміємо спі-
вати, а от що робити треба? Може, 
все ж змінимо ту ситуацію, коли ми всі 
руйнуємо, на ситуацію, коли ми щось 
будуємо?

Вихід політик бачить насамперед у 
новій індустріалізації промисловості й 
сільського господарства.

– У нас вже не буде п’яти років. 
Якщо ці вибори відбуватимуться як за-
вжди – думаю, через п’ять років про 
Україну думатимуть уже в інших сто-
лицях. Можливо, вже напишуть книги 
про те, якою була Україна. Можливо, 
взагалі зміниться статус України як та-
кої, але вже не буде тої держави, про 
яку ми сьогодні говоримо, – заявив лі-
дер «ФРОНТУ ЗМІН».

ДЛЯ ВИХОДУ З КРИЗИ
 УКРАЇНІ 

ПОТРІБЕН ЛІДЕР НАЦІЇ:
– У нас має бути сильний прези-

дент із адекватним парламентом і з 
прем’єр-міністром, який має глибокі 
знання економіки й країни загалом. 
Криз буде ще дуже багато. Нинішня 
не перша й не остання. Наше завдан-
ня – бути готовими до цього. Наше 
завдання – знати, що робити під час 
кризи. Як правило, після кризи країна, 
яка дійсно знає, що треба робити, стає 
сильнішою.

ПАРТІЯ – НЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
БУДУВАТИ СВОЄ ОСОБИСТЕ 

МАЙБУТНЄ
Країні потрібні партії нового типу, 

які створюватимуться не навколо 
грошових мішків і не для політичних 
дармоїдів, а для вирішення важливих 
проблем країни та її людей. До речі, 
незабаром лідер «ФРОНТУ ЗМІН» і сам 
обіцяє створити партію:

– Я намагаюся привести людей, які 
були в політиці, але не скомпромету-
вали себе, які будували великий бізнес 
і давати сотням, а то й тисячам людей 
роботу, які здатні робити це в Україні. 
Я відверто кажу їм: хлопці, навіть не 
думайте про те, що ви влаштуєте своє 
щасливе майбутнє за рахунок політич-
ної партії. Мене зараз цікавить не ваше 
особисте майбутнє. А якщо вас турбує 
майбутнє країни, тоді ви тут знайдете 
собі місце, – заявив Арсеній Яценюк.

Лідер «ФРОНТУ ЗМІН» також ска-
зав, що до фінансування його кампа-
нії не причетний жоден із українських 
олігархів:

– Я відверто сказав, що не гратиму в 
гру жодного українського олігарха. Я не 
прийматиму від них гроші тому, що не 
хочу виконувати їхні вказівки й примхи.

Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
На знімку: Арсеній Яценюк віддає 

перевагу порозумінню, а не диктату.

ДИКТАТУРА НЕ ПОТРІБНА

Арсеній ЯЦЕНЮК: «УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ
ЛІДЕРА НАЦІЇ, А НЕ ДИКТАТОРА»

В українському політикумі знову піднято ідею диктатури влади. Одним із ре-
цептів подолання кризи і наведення порядку в країні певні політики називають 
необхідність жорсткої владної руки. Очевидно, дискусія з цього питання може 
стати однією з головних тем під час президентських виборів.

Проте вже з’являються і противники диктатури. Першим про це заговорив 
лідер «ФРОНТУ ЗМІН» Арсеній Яценюк. Він вважає, що Україні потрібен не дик-
татор, а лідер, якого підтримає вся нація. Таку думку він висловив в інтерв’ю 
журналістам в Івано-Франківську.

Початок на 1 стор.
- Як напружену, таку яка не 

дозволяє розслаблятися і спо-
чивати на лаврах. Бо хоч і чимало 
стабільних результатів у нашій 
роботі, позитивних зрушень у 
профілактиці хвороб, ще є чима-
ло проблемних питань щодо за-
безпечення епідемічного благо-
получчя населення. 

Рівень поширеності захворю-
вань серед дорослого населення 
допоки зростає. Перше місце в 
структурі смертності належить 
хворобам системи кровообігу. 
Це обумовленно, перш за все, 
тим, що всі населенні пункти 
району знаходяться в зоні раді-
аційного контролю. У районі ви-
щий обласних показників рівень 
новоутворень, травм, отруєнь. 
Зростання смертності пов’язано 
і з тим, що в наш район впродовж 
останніх десяти років з Києва 
прибуває багато людей похилого 
віку, які мають високий рівень за-
хворюваності.

Район, як це не сумно, але лі-
дирує в області по раку легень, 
туберкульозу, і це при тому, що 
захворювання органів дихання 
недообліковуються, бо населення 

належним чином не обстежене. 
Для поліпшення цієї роботи необ-
хідний пересувний флюорограф. 

Причина високого рівня за-
хворюваності органів травлення 
– алкоголізація населення. Адже 
сьогодні доступ до алкогольних 
напоїв майже цілодобовий. Ро-
боти в селах немає, люди спива-
ються. 

Через порушення норм хар-
чування підвищилася захво-
рюваність на цукровий діабет. 
Старіння населення, малору-
хомий спосіб життя призводять 
до збільшення хвороб кістково-
м’язової системи та сполучної 
тканини.

Щорічно реєструються в ра-
йоні випадки хворих на сказ тва-
рин. Залишається на високому 
рівні враженість населення пе-
дикульозом. 

Хоч останнім часом особливо 
в Макарові уже чимало зробле-
но в підвищенні якості води, яку 
споживає населення, не завжди 
санітарно-хімічні показники від-
повідають ГОСТу 2874-82 „Вода 
питна”. Так, цього року ми дослі-
дили 72 проби води, із них май-
же половина по вмісту заліза, 

кольоровості та мутності йому не 
відповідають.

Якщо загалом, то проблем-
них питань ще вистачає.

- Кажуть, що здоров’я лю-
дини майже на 90 відсотків 
залежить від того, що вона 
їсть, яку воду п’є, в яких умо-
вах живе та працює. Гігієна 
харчування, праці, санітарний 
нагляд над об’єктами про-
мисловості, сільського госпо-
дарювання – саме у полі зору 
вашої служби. Що в цьому на-
прямку цього року зроблено?

- Насамперед, постійно об-
стежуємо важливі епідеміологічні 
об’єкти і тримаємо під контролем 
їх роботу, ведемо навчання спеці-
алістів по дотриманню санітарного 
законодавства та вживаємо за-
ходи адміністративного впливу на 
порушників. Приміром, свого часу 
припинили експлуатацію цеху з ви-
готовлення сиру ТОВ „Алдолад” 
заводу ЛК села Фасова, закусочної 
СПД „Зданович О.В.” в Королівці та 
„Полісяночка” в Ніжиловичах, кафе 
„Старий млин”, „Гранд” та „Зустріч” 
у Макарові тощо. Вдаємося до по-
точного і запобіжних наглядів, щоб 
не мати проблем у майбутньому.

- Економічна криза не кра-
щим чином впливає на фінан-
сування медичної галузі. Як  
вдається у цих умовах вирішу-
вати нагальні питання санітар-
ного та епідемічного благопо-
луччя населення?

- Звичайно, нині й нам не-
легко. Але ми вишукуємо шляхи 
подолати кризу. Завдяки тому, 
що три наші лабораторії – бак-
теріологічна, санітарно-хімічна 
та радіологічна атестовані Укр-
метдержстандартом, можемо 
заробляти додатково кошти. 
Укладаємо договори з об’єктами 
громадського харчування, харчо-
вої промисловості на лаборатор-
ні дослідження продукції, з про-
мисловими підприємствами – на 
контроль за умовами праці. До-
сліджуємо земельні ділянки під 
будівництво, ведемо контроль 
якості питної води та радіологіч-
ний - продукції. Зароблених ко-
штів, звичайно, менше, ніж торік, 
проте вони дають можливість за-
безпечувати санепідстанцію жи-
вильними середовищами, хіміч-
ними реактивами, обладнанням, 
паливно-мастильними матеріа-
лами, запчастинами. Розрахо-

вуємося ними за комунальні по-
слуги, надаємо своїм фахівцям 
спецхарчування тощо. 

До того ж ми змогли ввести в 
експлуатацію власну котельню, 
придбали 9 нових більш економ-
них холодильників, 6 комп’ютерів, 
облаштували меблями та інвен-
тарем лабораторії, провели капі-
тальний ремонт приміщень друго-
го поверху санепідстанції. 

Звичайно, що будь-який 
успіх колективу – це спільний 
результат. І я, як керівник, дя-
кую всім. Та особливо хочу від-
значити сумлінну працю  по-
мічника лікаря з гігієни праці 
Василя Івановича Сидоренка, 
лаборанта-бактеріолога Ніни Ва-
силівни Литвинової, інструктора-
дезінфектора Костянтина  Іва-
новича Новичкова, завідувачки  
санітарно-гігієнічним відділом 
Олени Павлівни Запольської, 
лікаря-бактеріолога Світлани Во-
лодимирівни Ляшок, помічника 
епідеміолога Наталії Миколаївни 
Казмірчук.

Вітаючи колег зі святом, хочу 
побажати всім міцного здоров’я 
та сімейного благополуччя.

Анна СУХЕНКО.

ЧИМ МЕНШЕ МИ ХВОРІЄМО, ТИМ БІЛЬШЕ 
МАЄМО ЗАВДЯЧУВАТИ ЦІЙ СЛУЖБІ
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Зала просто сяяла від теплоти щирих 
побажань і усмішок  рідних, друзів, колег 
та учнів. Вони радо вітали ювілярку, діли-
лись милими серцю спогадами  як разом 
починали роботу на культурно-освітній та 
педагогічній нивах, дарували свою твор-
чість, квіти і подарунки. Кожному було що 

згадати. Адже на зорі своєї творчої 
діяльності В’ячеслава Володими-
рівна була однією із перших учас-
ниць і акомпаніаторів народного 
аматорського фольклорного колек-
тиву «Чебреці» районного будинку 
культури, брала участь у народному 
хоровому ансамблі «Свят-Коло», 
допомагала у проведенні концер-
тів, вечорів відпочинку, оглядів 
художньої самодіяльності. Працю-
вала з колективами  центральної 
районної лікарні, газового підпри-
ємства, вокального колективу села 
Ніжиловичі, ПМК – 167. До цього 
часу вона веде тісну співпрацю з  
Макарівським хлібозаводом, во-
кальний ансамбль якого свого часу 
під її керівництвом  отримав друге 

місце у конкурсі художньої самодіяльності 
серед колективів комбінатів харчової про-
мисловості.  

- Співати і грати для душі можна за 
столом, а на сцені митець працює, від-
даючи людям всього себе до останку, 
даруючи їм радість і естетичну насолоду, 

- переконана В’ячеслава Володимирів-
на.  Навіть, приймаючи на сцені дружні 
привітання, акомпанувала виступаючим 
колегам. Вірний друг та помічник юві-
лярки – її музикальний інструмент - 
баян, отой «хрест»,  який стільки років 
несе, даруючи людям своє мистецтво. 
В’ячеслава Володимирівна є одним із 
тих  педагогів, які відчувають у дитячих 
душах іскру таланту, а потім з безмеж-
ною вірою оберігають і підтримують її 
ніжні перші паростки.  Вона допомогла 
стати на шлях мистецтва більше ста 
учням по класу баяна і акордеона. А ще 
вдвічі більше вихованців дитячої школи 
мистецтв з її допомогою пізнали цікавий 
світ музичної грамоти. 

Її уроки музики не пройшли марно. І 
хоча не всі випускники школи мистецтв 
стали професійними музикантами, але, 
безсумнівно, кожен виніс із цих занять 
щось для себе. Окрім навчання, вони  ще 
й вчилися малювати і писати вірші, готу-
валися до різноманітних конкурсів, пе-
реборювали в собі невпевненість. Сама 
енергійна, ініціативна, життєлюбна  і від-

повідальна, вона вчила їх не пасувати 
перед труднощами і запалювала своїми 
творчими порухами душі. 

Співпраця  з громадою села Червона 
Слобода є особливою сторінкою в її житті. 
Більше 10 років працює вчителем музики 
в загальноосвітній школі та дитячому са-
дочку, майже 20 років керує сільським во-
кальним ансамблем „Оріяни”. А вокальний 
колектив «Мрія» Червонослобідської ЗОШ 
вже 3 роки поспіль тримає перше місце в 
області серед вокальних ансамблів. 

Розчулена щаслива ювілярка дякувала 
усім учасникам та глядачам. Її очі світили-
ся радістю, здавалося, що її душа розцві-
ла і кожен промінчик світла торкався при-
сутніх. Свідченням цьому були бурхливі 
і довготривалі оплески, які дарували їй. 
Тож не дивно, що на завершення вечора у 
неї народилися такі поетичні рядки: 

Осень, осень, снова осень,
Золотые купола,
Что ж, спасибо тебе, осень,
Что друзей мне собрала.

От улыбок этих тёплых
У меня в душе – капель!
В сентябре расцвёл подснежник, 
Без иллюзий на апрель…

Музыка, родные лица,
Всё, чем в жизни дорожу,
Подарила моя осень, 
Ей спасибо я скажу…

Галина ГЕРАСИМЕНКО.
На світлині В.В.Терещук в центрі.

Ж И Т Т Я  К Р І З Ь  М У З И К У  Д У Ш І 
Золота осіння пора навіює урочистість і піднесення. Зачаровують зір дере-

ва, охоплені барвистим полум’ям. Воно повільно осипається іскрами золотавих, 
багряних, пурпурових листочків, що встеляють землю шурхотливим килимом…

Цю щедру, чарівну пору в своєму житті 60-річчя від дня народження зовсім не-
давно зустріла  прекрасна людина, талановитий музикант і педагог - В’ячеслава 
Володимирівна Терещук. За 35 років своєї музично-педагогічної діяльності в 
дитячій школі мистецтв вона зробила вагомий професійний  внесок  у розвиток 
музичної творчості дітей та музичного мистецтва району. З цієї нагоди у залі ра-
йонного будинку культури пройшов її ювілейний творчий вечір.

Уже минає місяць, як я перебуваю у 
красивому містечку Макарів – достатньо 
для того, аби відзначити акуратну алею, 
що веде до центру, пристойний кінотеатр 
та будинок культури, ходити до якого було 
б лише бажання.

Добра знайома з Києва, дізнавшись 
про мої наміри залишитися у Макарові, 
підтримала без вагань та ще й зітхнула, бо 
сама втомилася від столичної марноти.

Хоча з іншого боку, дізнавшись про ті 
ж наміри, товариш з Одеси довго сміявся 
з мене, оскільки не уявляв про що можна 
писати у районній газеті, окрім «баби Па-
раски, яка купила нову корову» (це його 
власне). Для утвердження свого само-
любства, яке від такого навіювання трохи 
похитнулося, мені довелося продиктувати 
цьому товаришу назви автівок, що перши-
ми потрапляли у поле зору. Ними вияви-
лися «HYNDAI», «Toyota Camry», «BMV X5», 
«Land Cruiser PRADO 4x», «Mazda 3». Коли 
пролунала довго омріювана хлопцем 
«Infinity Fx 35», то після хвилинної тиші по-
чула від одесита, який, знаю, любить своє 
місто: «Мамочки, что я тут делаю…»

Жарти жартами, а от Олена О. цілком 
серйозно наводить приклад свого оточен-
ня – серед її друзів жоден, хто приїжджав 
до Макарова, не хотів не залишитися тут. 
Іншими словами – усі хочуть, бо щось у 
цьому містечку таки є. Сама Олена при-
їхала теж, як і я, з Києва і живе у Макарові 
вже понад 4 роки, бажання повернутися 
до столиці не виникало.

До чого ж я веду?
Справа у тому, що моє бажання жити 

і повноцінно працювати тут не знаходить 
підтримки… у самих макарівчан!

Не у всіх, звичайно, однак маса лю-
дей, хто випадково і цілеспрямовано 
перебував під прицілом моєї уваги – гіп-
нотично стверджують таке: «Чого тільки 
не надивитесь у провінції?» (продавець 
біля хлібозаводу), «Це ж село» (вимов-
ляється досить емоційно та стверджу-
вально), «Тут немає що робити» і моє 
улюблене, сказане дідом Василем, який 
допоміг мені з клунками після базару – 
«Тікай звідси!».

Дивина та й годі – самі мешканці не ві-
рять, що молодим тут можна повноцінно 
жити та заробляти гроші! 

Може, десь народ і правий, проте 
мислити, однозначно, нам слід інакше. Як 
саме?

По-перше, радіти, що Макарів прива-
блює до себе молодих та ініціативних.

По-друге, подолати врешті-решт по-
чуття меншовартості та провінційності 
– усе-таки, як не крути, а на адміністра-
тивній карті Києва та області за Києво-
Святошинським районом йде Макарів-

ський. Це потенційне місто-супутник, таке 
як, приміром, Ілічівськ для Одеси.

Тому в найближчому майбутньому слід 
бути готовим до масового переселення 
киян, так-так, до нас, у «провінцію».

Ці два пункти – найголовніші, і якщо 
слідувати ним, то повірте, жити тоді стане 
легше, навіть веселіше.

Олександра СУЗАНСЬКА.
На світлині: один із куточків Макаро-

ва. 

НЕСПОДІВАНО ПРО ВАЖЛИВЕ

ПРО ЩО МИ ДУМАЄМО?
Дозвольте скористатися можливістю, яку надав мені редактор нашої газети, пого-

дившись надрукувати мої скромні думки з приводу досить важливої теми. Стосується 
вона нашого мислення. Вже бачу ваші здивовано підняті брови, тому поспішаю по-
яснити, що маю на увазі. 

Сьогодні ми відзначає-
мо Всесвітній день пошти. 

Саме 9 жовтня 1874 
року було укладено Берн-
ську угоду, яка започатку-
вала Всесвітній поштовий 
союз із штаб-квартирою в 
Берні. Україна є його чле-
ном з 1947 року.

На честь цього дня 
Центр поштового зв’язку 
проводить низку заходів. 
Зокрема, Міжнародний 
тиждень листа з проведен-
ням спецпогашення, кон-
курс епістолярного жанру. 
День відкритих дверей за 
номером телефону (5-63-
45) громадяни можуть 
отримати консультації, ви-
словити свої побажання, 
пропозиції з вдосконален-
ня роботи пошти. Сьогодні 
в Києві пройде III Всеукра-
їнський форум працівників 
поштового зв’язку, присвя-
чений підсумкам 15-річної 
роботи підприємства. У 
роботі його планується 
участь Прем’єр-міністра 
України Ю.В. Тимошенко. 
На форум запрошені де-

легати від нашого Центру 
поштового зв’язку, який 
обслуговує два райони 
- Бородянський та Мака-
рівський (116 населених 
пунктів - понад 100000 
мешканців). Це — 61 від-
діл поштового зв’язку, в 
т. ч. один пересувний на 
базі спеціалізованого по-
штового автомобіля,  який 
надає весь спектр пошто-
вих послуг населенню від-
далених сіл. Пошта нині 
пропонує понад 52 різно-
манітні послуги. Окрім тра-
диційних, є й такі, як про-
даж електронного квитка 
на залізничний, авіаційний 
та автотранспорт, кур’єрна 
доставка, власна марка, 
електронне повідомлення, 
яке фактично замінить тра-
диційні телеграми, та інші.

Штат Центру укомп-
лектований на 100%, що 
дає можливість стабільно 
працювати. Заробітну пла-
ту виплачуємо вчасно, без 
затримки. Також наші пра-
цівники отримують премії.

Серед кращих хочу від-

значити  оператора О.І.Ко-
ндратенко, начальників  
відділень - Г.В.Костюк, 
Н.А.Карабан, К.В.Плевако.

Варто на сторінках га-
зети порушити питання 
стану абонгосподарства, 
яке згідно Закону України 
«Про поштовий зв’язок» 
(придбання і утримання 
в належному стані або-
нементських    поштових    
скриньок)    здійснюється    
власниками    житлових    та 
адміністративних  будин-
ків. Через це невиконання  
вимог щодо розміщення  
поштових  шаф (абоне-
ментських поштових скри-
ньок) звільняє оператора 
поштового зв’язку від від-
повідальності за доставку 
адресату поштових від-
правлень.

Користуючись наго-
дою, щиро вітаю працівни-
ків пошти зі святом та дя-
кую за нелегку та почесну 
працю. 

Олег ДМИТРЕНКО, 
начальник Центру 

поштового зв’язку №4. 

СЬОГОДНІ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОШТИ

МИ ОБСЛУГОВУЄМО 
ДВА РАЙОНИ

Багато років пра-
цює начальником 
поштового відділен-
ня в Андріївці Ніна 
Карабан. Привітна 
до відвідувачів, від-
повідальна до робо-
ти – так характеризу-
ють Ніну Анатоліївну 
односельці, колеги, 
керівництво.

Зараз у пошто-
виків відповідальна 
пора - почалася пе-
редплата на газети й 
журнали, тож кожно-
му відвідувачеві по-
радять, яке видання 
їм передплатити за 
уподобанням.



5№ 41  9 жовтня  2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

Відтепер щороку, напередодні „Дня художни-
ка”, тільки-но природа почне золотити своїм ча-
рівним пензлем крони віковічних дубів у Седневі, 
на Чернігівщині, відкривається свято „Седнівська 
осінь” – і в „мистецькому містечку” щедро демон-
струють свої таланти народні умільці, просто неба 
експонують живописні полотна учасники творчого 
пленеру Національної спілки художників України. 

Цьогорічна „Седнівська осінь” пройшла вже 
шостий раз.

На неї завітали відомі представники творчої еліти 
України. Зокрема, Іван Драч, Микола Жулинський, Лесь 
Гринюк, Юрій Богуцький, Олександр Федорук.

З’явилась добра традиція кожен рік відкривати на 
території парку скульптурну композицію. Так, 2006 року 
було відкрито бронзовий пам’ятник роботи патріарха 
українського мистецтва, академіка, професора скуль-
птури Василя Бородая українській художниці, Герою 
України Тетяні Яблонській.  Художниця була безмежно 
закохана у цей казкової краси куточок Сіверщини. По-
довгу працювала тут у всі пори року за будь-якої по-
годи.

„Седнівська осінь – 2007” ознаменувалася па-
м’ятником „Козацькій пісні”. Композицію вирізбив з 
граніту позаминулорічний випускник Національної ака-
демії образотворчого мистецтва і архітектури Андріян 
Балог, родом з Ужгорода.

Цьогорічні випускники Академії брати Єгор та Ми-
кита Зігури з Києва виконали в граніті свій диплом „Си-
нам України Андрію і Іллі Лизогубам”, який урочисто 
відкрито при в’їзді до Будинку творчості Спілки худож-
ників України.

Започаткував образотворчу седніану, збережену 
часом і людьми, Тарас Шевченко – трьома краєвида-
ми („Коло Седнева”, „Чумаки серед могил”, „В Сед-
неві”) та портретами його щирих приятелів – братів 
Андрія та Іллі Лизогубів. Продовжив її вірний послі-
довник поета художник Лев Жемчужников, який теж 
знайшов прихисток у родинному гнізді гостинних 
нащадків славного козацького роду. Седнів з осо-
бливою аурою краси, культури, багатством історії 
і щедрою гостинністю господарів маєтку віддавна 
приваблював художників, письменників, музикан-
тів. Окрім Тараса Шевченка, Леоніда Глібова і Лева 
Жемчужникова, тут були Опанас Сластіон, Лев Ла-
горіо, Варвара Репіна, Віктор Забіла, Олександр 
Афанасьєв-Чужбинський, Олексій Толстой та багато 
інших відомих особистостей.

„Я знаю край, где привольем дышит… туда, туда 
стремлюсь я душою” - з поезії графа Олексія Толстого, 
присвячені Сіверській Україні, щонайкраще виражають 
і настрої сучасних нам художників-пейзажистів. Від 
часу заснування тут Будинку творчості Спілки художни-
ків (1964), Седнів і Чернігів з околицями є для митців 
українським Барбізоном. Седнівські пейзажні мотиви 
відомі світу з художніх творів Тетяни Яблонської, Мико-
ли Глущенка, Сергія Шишка, Валентина Литвиненка...

Надія прозвучала у виступі голови Національної 
спілки художників України, академіка Володимира Че-
пешка, коли він запропонував перетворити колишній 
маєток братів Лизогубів, який сьогодні потребує рес-
таврації, на справжній музей мистецтва. Бо й справді, 
чому б творам мистецтва, які з’явились на світ саме 
серед красивих седнівських долин, пагорбів, гаїв, не 
прикрасити кімнат будинку, які за колишніх господарів 
мали музейний вигляд.

Члени Спілки художників, ініціатори проведення 
свята „Седнівська осінь” прагнуть, щоб щорічно відбу-
валася культурно-мистецька акція не лише Седнева, а 
й усієї Чернігівщини.

Володимир ОНИЩЕНКО.

На знімку: учасники “Седнівської осені”  - народний 
артист, Герой України Анатолій Паламаренко, академік 
Національної академії наук, голова національної ради з 
питань культури і духовності при Президентові України 
Микола Жулинський, заслужений художник України Ана-
толій Марчук.

Місцева влада ра-
йону міста Варшави, де 
знаходиться галерея, 
винятково зацікавлена 
в інтеграції мистецьких 
середовищ. Насамперед 
тому, що Польща й Украї-
на – сусіди із спільною іс-
торією та цивілізаційни-
ми планами на майбутнє, 
а візуальне мистецтво не 
вимагає перекладу, йому 
ми завдячуємо мож-
ливістю більше взнати 
одне про одного й роз-
вивати контакти.

Відслідковуючи твор-
чий процес в колах укра-
їнських художників, тво-
рець мистецької галереї 
Павло Коженєвський за 
підтримки Анатолія Мар-
чука представив на ви-
ставці у Варшаві роботи 
п’яти українських худож-
ників. Привертають ува-
гу варшав’ян роботи 
випускниці художньо-
графічного факультету 
педагогічного універси-
тету ім. К.Д.Ушинського, 
асистентки Національ-
ної академії художнього 
ремесла й архітектури 
в Києві, учасниці виста-
вок в Україні, Німеччині, 
Мексиці, США, Австра-
лії, Канаді - Інни Пан-
телеймонової. Чимало 
схвальних відгуків над-
ходять на художні праці 
випускника Київського 
Національного інституту 
мистецтв, роботи якого 
знаходяться у фондах 
музею ім. Т.Г.Шевченка, 
а також у приватних 
колекціях у Греції, Ні-
меччині, Іспанії, США, 
Франції і Польщі - Ми-
коли Євтушенка. За-
цікав поляків доробок 
представника Кримської 
художньої школи імені 
М.Самокіша, який ви-
ставляв свої роботи в 
багатьох містах України, 

Нью-Йорку, Вашингто-
ні, його твори вже купи-
ли колекціонери з США, 
Німеччини, Ізраїлю, Ве-
ликобританії, Австралії - 
Олексій Іванюк. 

Представлені тут і 
роботи самого Анатолія 
Марчука та його сина 
Євгена. Якщо творчість 
Анатолія Петровича вже 
відома не лише в Украї-
ні, а й в світі, його робо-
ти знаходяться в музеях 
та приватних колекціях 
України, Польщі, Ні-
меччини, США, Канади, 
Австралії, а ім’я зане-
сене до „Енциклопедії 
сучасної України”, то 
роботи сина зарубіжні 
поціновувачі мистецтва 
побачили вперше. Ви-
ставка переконує, що 
Євгену вдається тору-
вати свій шлях у мис-
тецтво. Твори цих двох 
художників – це різне 
бачення світу і техніка 
виконання. Якщо стар-
ший Марчук дивує май-
же абстракціоністським 
розпорошенням пред-
мету та імпресіоністич-
ним будуванням форми 
світлом, то молодший 
– більш схильний мате-
ріалізуватися на межі 
дійсності, прагнучи до 
краси зображення. 

Представлені нашими 
земляками на виставці 
роботи сучасного україн-
ського мистецтва привер-
нули увагу поляків. 

У Києві поціновувачі 
художнього мистецтва 
у листопаді отримають 
нагоду ближче познайо-
митися з творчістю поль-
ських художників: Яцека 
Буковського, Барбари 
Косяк, Івона Нєлюбови-
ча, Яна Діля, Вальдемара 
Кусаля, Ришарда Матер-
ка.

Анна СУХЕНКО.

Якби років чотири чи п’ять раніше 
хтось сказав Миколі Петровичу При-
сяжнюку з Макарова, що професію 
лікаря поміняє на художника, то він 
відповів би, що такого не може бути. 
Проте стався нещасний випадок і 
майже чотири роки Микола Петро-
вич не ходить. Основним засобом 

пересування служить візок. Десь 
років два тому він сказав: якщо мої 
ноги не можуть ходити, то руки до-
поможуть займатися малюванням. 
Спочатку робив копії малюнків. Зо-
крема, портретів. Згодом захопився 
пейзажами.

Господар розуміє, що досвід не 

відразу приходить, а 
потрібен для цього час. 
Довго прагнув якнай-
швидше зустрітися із 
справжніми фахівцями, 
щоб запозичити їхній 
уже набутий протягом 
багатьох літ досвід. 
Нещодавно завітав до 
його оселі наш зем-
ляк художник Анатолій 
Петрович Марчук і дав 
чимало професійних 
порад. А Вячеслав Іва-
нович Мельниченко, 
який керує гуртком об-
разотворчого мисте-
цтва у Центрі творчості 
дітей та юнацтва імені 
Д.Туптала, добровіль-
но взявся допомогти у 
підготовці його картин 
для першої виставки, 
яку планують відкрити 
у районному будинку 
культури.

Спілкування із художниками 
окрилили Миколу Петровича. Він 
активніше став готуватись до ви-
ставки.

На знімку: Микола Петрович із 
Вячеславом Івановичем Мельничен-
ком сфотографувалися на згадку в 
оселі господаря.

„ С Е Д Н І В С Ь К А 
О С І Н Ь ”

Н Е П О В Т О Р Н І 
М И Т І  Ж И Т Т Я

МИСТЕЦТВО НАС ЄДНАЄ
1 1  Ж О В Т Н Я  -  Д Е Н Ь  Х У Д О Ж Н И К А 

Мистецька галерея „ArTtu” Варшави вже понад 
20 років колекціонує твори сучасного українського та 
польського мистецтва, будує стабільні українсько-
польські взаємовідносини. Наш земляк - заслу-
жений художник України, засновник Макарівської 
картинної галереї Анатолій Марчук, один із авторів 
проекту і організатор виставки „Мистецтво нас єд-
нає”, яка проходить у Варшаві і Києві. Це не перший 
польсько-український проект, який реалізує „ArTtu”. 
Однак, це вперше проект реалізується на такому 
рівні. Майже одночасно у Варшаві йде показ робіт 
київських художників, а в Києві – варшавських. 

Іноді нещасний випадок чи хвороба, скалічивши лю-
дину, позбавляє бажання повноцінно жити. І тоді звичай-
не захоплення дає безцінний шанс подивитися на світ 
новими очима, особливо трепетно відчути красу і непо-
вторність кожної миті буття і відтворити у творчості.

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА ВІДКРИТТЯ 

ОДИНАДЦЯТОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
Х У Д О Ж Н Ь О Ї  В И С Т А В К И 

„ Д Е Н Ь  Х У Д О Ж Н И К А ” .
Виставка відбудеться 9 жовтня о 15 годині 
у виставкових залах Центрального будинку 

художника НСХУ (м. Київ, вул. Артема, 1-5).

Євген Марчук “Натюрморт”.

Олексій Іванюк “Зимовий вечір”.
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УТ-1
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
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 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.50 Вихiднi по-українськи.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Енергетична Україна.
16.10 Кордон держави.
16.25 М/ф “Жовтий лелека”.
16.40 Пазли.
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 Фестиваль “Червона рута”. 

Вiдкриття.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
21.55 Право на захист.
22.15 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 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, 
шоу №3, ч.2.

2.35 Служба розшуку дiтей.
2.45 Фестиваль “Червона рута”. 

Вiдкриття.
3.30 “Надвечiр`я”.
3.55 Право на захист.
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.

“1+1”
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Лапочки”.
10.50 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса по-

американськи”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.35 “ТСН”.
16.55 Т/с “Не родись вродлива”.
17.55 “Шiсть кадрiв”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Бойовик “Перевiзник 3”. 
23.25 “Наша Russia”.
0.05 Бойовик “Викрадення 

шкiльного автобуса”.
1.50 Т/с “Циганське серце”.
2.45 “Смеханiчнi пригоди Штепсе-

ля i Тарапуньки”.
4.55 “Караоке на майданi”.
5.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.

12.10 “Знак якостi”. “Iкра бакла-
жанова”.

13.00 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
14.00 “Майя Булгакова. Не родись 

вродлива...”
15.00 Т/с “Галина”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
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 “П`ять смертей академiка 

Корольова”.
0.55 “Мисливець i жертва. Напад 

в джунглях”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.40 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Гiд: перший погляд”.
4.10 “Судовi справи”.
4.55 “Ключовий момент”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

ICTV
9.05 Т/с “Солдати”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Т/с “Куля-дура 2”.
12.45 Факти. День.

13.00 Т/с “Мисливцi за старо-
давностями”.

14.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9.5”.

15.05 Т/с “Братани”.
16.25 Т/с “Солдати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.05 Добрi новини.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9.5”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.45 Голi i смiшнi.
0.00 Спорт.
0.10 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Х/ф “Джейсон Iкс”. 
2.30 Факти.
3.00 Х/ф “Аеропорт 75”.
4.40 Т/с “Вiйни з монстрами”.

СТБ
8.30 Х/ф “Привiт вiд Чарлi-

Сурмача”.
10.40 Х/ф “Велика перерва”.
16.45 “Велика перерва”. Невiдома 

версiя.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 Х/ф “Танцюрист диско”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.50 Х/ф “Любов зла”.
3.00 Х/ф “Ти iнодi згадуй”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Лiтаком, поїздом, 

автомобiлем”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.05 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”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.25 Т/с “Ранетки”.

21.25 Х/ф “Костянтин”.
23.45 “Файна Юкрайна”.
0.25 Камедi-клаб.
1.25 Репортер.
1.40 Спортрепортер.
1.50 Х/ф “Пустоголовi”.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Українцi. Надiя.

НТН
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 “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.45 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
16.50 Т/с “Полювання на Берiю”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Мамо, не журись!”
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Дорослi iгри в 

Амстердамi”.
1.30 Х/ф “Фейсконтроль”.
2.55 “Свiдок”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.20 Погода.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”, 27 с.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Лiнiя долi”.
13.50 Служба розшуку дiтей.
14.00 Книга.ua.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.25 Погода.
15.55 Вiкно до Америки.
16.15 М/ф “Зозуля та шпак”.
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 “Попередження”.
21.01 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”.
Профiлактика.

„1+1”
6.30 Концерт “Хорошi пiснi”.
8.15 Концерт Н. Могилевської “Цей 

танець”.
10.05 “Караоке на майданi”.
10.45 Т/с “Крем”.
11.30 “Смiшнi пiснi про головне”.
12.45 Комедiя “Зведи мене з 

розуму”.
14.30 Комедiя “Скажи хоч щось”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Комедiя “Про любов”.
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 Трилер “Спiвчуття панi 
Помстi”.

1.25 “Документ”.
2.25 “ТСН”.
2.55 Трилер “Спiвчуття панi 

Помстi”.
4.50 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Гiд: перший погляд”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “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”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.15 Х/ф “Стерво”.
14.05 “Позаочi”.
15.00 Х/ф “Грiх”.
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 “Зачароване кохання 2”.

23.40 “Фантастичнi iсторiї. 
Телепатiя. Заклик кровi”.

Профiлактика.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Країна повинна знати. 

К.Стогнiй.
5.40 Факти тижня.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.05 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Солдати”.
11.10 Анекдоти по-українськи.
11.50 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.25 Х/ф “Зорянi вiйни 5: Iмперiя 

завдає удару у вiдповiдь”.
16.35 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
20.50 Т/с “Братани”.
21.50 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
23.00 Свобода слова.

1.30 Наздвичайнi новини.
1.55 Х/ф “Закохатися в сусiдку”.
3.30 Факти.
4.00 Свобода слова.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Справа честi”.
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”.
9.30 Х/ф “Вбивство в дачний 

сезон”.
11.50 “Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Свята 

правда”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Щаслива зiрка 

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

Довбуш: кохання карпатського 
розбiйника”.

20.15 “Чужi помилки. Удар з 
минулого”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Юрiй Бєлов: 

безумство”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Повернення “Святого 

Луки”.
2.20 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.10 Х/ф “Гремлiни 2. Нова партiя”.
11.30 Т/с “Кадетство”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 3”.
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”.

21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Заручник”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.45 “Правда життя”. Чепурунчики.
9.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.20 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.20  “Бандитський Петербург 4”.
13.40 “Ув`язненi поза контролем”.
14.45 Х/ф “Блакитний лiд”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Акули 3”.
2.40 “Свiдок”.
3.05 “Особистий погляд”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Церква на 

скелi”.
6.30 Анiмац. фiльм “Лис Микита”.
7.00 Крок до зiрок.
7.30 Свiт православ`я.
7.50 Наркоманiя вилiковна.
8.15 Студента потрiбно любити.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 3108.
11.30 Хто в домi хазяїн?
11.55 Експерти дозвiлля.
12.25 Вихiднi по-українськи.
12.50 Темний силует.
13.45 Парламент.
15.00 Регбi. 
16.35 Олiмпiйський хронометр.
17.10 Книга.ua.
17.45 Кiно.ua.
18.15 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Журнал.
19.00 Всеукраїнський фестиваль 

“Червона рута”. Концерт 
патрiотичної пiснi “Українцi 
всiх країн, єднайтесь!”

21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 L-формат.
23.45 Студента потрiбно любити.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсе-

нал. Київськi солiсти.
1.55 Служба розшуку дiтей.
2.00 Д/ф “Мiстерiя Марiї. М. При-

ймаченко”.
2.30 Д/ф “Гоголь. Мiж Богом i 

дияволом”.
3.20 Олiмпiйський хронометр.
3.45 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Журнал.
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.25 Кiно.ua.
4.50 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.

“1+1”
6.20 “Хранителi iсторiї”.
6.50 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

10.15 М/ф.
11.15 М/с “Принцеса на горошинi”.
12.50 Комедiя “Пригоди Буратiно”.
15.45 Комедiя “Скажи хоч щось”.
17.45 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.00 “Наша Russia”.
23.40 Мелодрама “Чесна курти-

занка”.
1.40 Бойовик “Перевiзник 3”.
3.15 “Тарапунька i Штепсель: Їхали 

ми, їхали”.
4.30 Комедiя “Скажи хоч щось”.

ІНТЕР
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 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Махровi 

рушники.

13.00 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
14.00 “П`ять смертей академiка 

Корольова”.
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 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
0.15 “НЛО. Нiмецький слiд?”
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “Джваджi в життi”.
2.45 “Гiд: перший погляд”.
3.25 “Знак якостi”.
4.05 “Судовi справи”.
4.50 “Ключовий момент”.
5.35 М/с “Астро Бой”.
6.15 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Факти.
6.15 Автопарк. Парк автомобiльного 

перiоду.
6.50 Максимум в Українi.
7.35 Добрi новини.
7.40 Х/ф “Кривавий спорт”.
9.40 Анекдоти по-українськи.
10.00 Т/с “Леся+Рома”.

11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9.5”.
14.05 12 найкращих шахраїв 

України.
14.50 Українцi Афiгенниє.
15.45 Х/ф “Зорянi вiйни 4: Нова 

надiя”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Червона планета”.
21.20 Наша Russia.
22.00 Велика рiзниця.
23.05 Прожекторперiсхiлтон.
23.55 Голi i смiшнi.
0.15 Х/ф “Вовк-манiяк”.
2.15 Х/ф “Аферисти”.
3.35 Х/ф “В ночi”.
5.25 Т/с “Вiйни з монстрами”.

СТБ
6.00 М/ф.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Малюк i Карлсон”, 

“Пластилiнова ворона”, “Раз 
ковбой, два ковбой”.

12.00 Концерт М. Задорнова “Третє 
вухо”.

12.50 Х/ф “Танцюрист диско”.
16.00 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
21.10 “Дiамантова рука”. Невiдома 

версiя.
22.10 “Моя правда. Прокляття 

Валерiя Золотухiна”.
23.15 “Зоряне життя. Таємницi 

секс-символiв 20 столiття”.
0.15 “Паралельний свiт”.
1.15 Х/ф “Янгол”.
3.30 Мобiльна скринька.
3.45 Х/ф “Тривожна недiля”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф “Думки про свободу”.
6.45 Х/ф “Контакт”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.20 Iнтуїцiя.
12.20 Info-шок.
13.35 Формула драйву.
14.00 “Файна Юкрайна”.
14.40 Дольчевiта Капут.
15.10 Хто проти блондинок?
16.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.45 Х/ф “16 кварталiв”.
19.55 Х/ф “Мумiя 2”.
22.20 Хто проти блондинок?
23.40 Спортрепортер.
23.45 Х/ф “Елiзабеттаун”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.

2.25 Українцi. Вiра.
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Моя адреса - Соловки. Пастка.
4.35 Моя адреса - Соловки. Тягар 

мовчання.
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Я, милiстю Божою, пан 

ввозний.
5.25 Студiя Зона ночi. Культура.
5.30 Українцi. Кохання.
6.25 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком 

Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.35 М/ф “Спайдермен”.
10.35 Х/ф “На риболовлю!”
12.40 Т/с “Полювання на Берiю”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Х/ф “Мамо, не журись!”
18.00 Х/ф “Мамо, не журись! 2”.
20.20 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
23.00 Х/ф “Сплячий”.
0.45 Х/ф “Дорослi iгри в 

Амстердамi”. 
1.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

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

святої Мотрони”.
6.30 Анiмац. фiльм “Лис Микита”.
6.55 DW. Новини Європи.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.30 Здоров`я.
13.40 “Околиця”.
14.10 Аудiєнцiя.
14.45 Благовiсник.

15.30 Всеукраїнський фестиваль 
“Червона рута”. Кон-
церт патрiотичної пiснi 
“Незламнi”.

17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв Украї-

ни. Харкiвська 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. Класiк-прем`єр, 
шоу №4, ч. 1.

2.25 Д/ф “Далеко вiд Фiделя”.
3.25 Аудiєнцiя.
3.55 Благовiсник.
4.25 “Культурний фронт”.
4.55 Стильна штучка.
5.20 Муз.ua.
5.50 Служба розшуку дiтей.

“1+1”
6.05 “Хранителi iсторiї”.
7.15 М/с “Принцеса на 

горошинi”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/ф.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Смакуємо”.
12.45 “Танцюю для тебе 3”.
15.25 Комедiя “Зведи мене з 

розуму”.
17.20 Комедiя “Про кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Я люблю Україну”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Трилер “Дiра”.
1.05 Мелодрама “Чесна курти-

занка”.
2.50 Трилер “Дiра”. 
4.10 Комедiя “Пригоди Буратiно”.

ІНТЕР
6.25 “Гiд iз зiркою”.
7.10 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
9.50 “В Городку”.
10.25 “Городок”.
11.05 Х/ф “Вищий пiлотаж”.
15.05 “Найрозумнiший”.

16.50 “Позаочi”. О. Басилашвiлi.
17.50 Т/с “Сьомiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.30 Х/ф “Бiй мiсцевого зна-

чення”.
0.45 “Подробицi” - “Час”.
1.15 “Позаочi”.
2.10 “Гiд iз зiркою”.
2.55 “Знак якостi”.
3.35 “Ключовий момент”.
5.05 М/с “Астро Бой”.
6.05 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Факти.
6.10 Погода.
6.20 Т/с “Альф”.
6.45 Х/ф “Зорянi вiйни 4: Нова 

надiя”.
9.20 Квартирне питання.
10.25 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.40 Прожекторперiсхiлтон.
14.25 Велика рiзниця.

15.35 Х/ф “Зорянi вiйни 5: Iмперiя 
завдає удару у вiдповiдь”.

18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати. К. 

Стогнiй.
19.55 Х/ф “V” означає вендета”.
22.50 Х/ф “В один бiк”.
1.35 Iнтерактив: Тижневик.
1.50 Х/ф “Щоденники мертвих”.
3.15 Х/ф “Як вийти за 

мiльйонера”.

СТБ
6.35 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Афоня”.
13.15 У пошуках iстини. “Михай-

ло Булгаков: Євянголiє для 
Сталiна”.

14.20 “Слiдство вели. Злий дух 
Каук`ярви”.

15.20 Д/ф “Справа честi”.
16.00 “Правила життя. Законсер-

вована брехня”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
20.00 Х/ф “Вбивство в дачний 

сезон”.
22.00 Х/ф “Знак долi”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.15 Мюзикл “Дванадцять 

стiльцiв”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.20 Х/ф “Аероплан”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти 2.
9.05 Даєш молодь.
9.45 Х/ф “Мумiя 2”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.05 Info-шок.
17.10 Iнтуїцiя.
18.10 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3. Фiльм 1.
22.30 “Файна Юкрайна”.
23.15 Камедi-клаб.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Доктор Джекiлл i мiстер 

Хайд”. (2 категорiя).

2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Третя влада.
3.15 Термiнал.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.

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 єдино-

борства”.
14.40 “Речовий доказ”. 

Самогубцi: вiдчайдухи чи 
слабаки?

15.15 “Легенди бандитського Ки-
єва”. Справа пiдпалювачiв.

15.50 “Бандитський Петербург 4”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Мамо, не журись! 2”.
21.00 Х/ф “Акули 3”.
23.00 Х/ф “Дракула 3000”.
1.00 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

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

Понеділок, 12 жовтня
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Середа, 14  жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
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.
15.55 М/ф “Хоробре серце”.
16.15 М/ф “Фарбований лис”.
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 Д/с “Загадки археологiї”.
20.40 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Д/ф “Павло Вiрський - 

назавжди”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр, 
шоу №4.

2.25 Служба розшуку дiтей.
2.35 Д/с “Загадки археологiї”.
3.05 “Околиця”.
3.35 “Попередження”.
4.30 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.

„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/с “Усi собаки попадають 

у рай”.
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”.
10.50 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 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “ТСН”.

16.50 Т/с “Не родись врод-
лива”.

17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
18.30 Т/с “Татусевi дочки”.
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 “Олдбой”.
1.30 “Документ”.
2.30 “ТСН”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.
3.25 Бойовик “Олдбой”. 
5.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

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 Т/с “Кармелiта. Циган-

ська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Iрис 

молочний.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 Д/ф “Фантастичнi iсторiї. 

Телепатiя. Заклик кровi”.
14.50 Т/с “Галина”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циган-

ська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Зачароване кохання 

2”.
23.35 “Секретнi iсторiї. Трикут-

ник смертi”.
0.55 “Ударна хвиля”, 2 с.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30 Т/с “Двiчi в життi”.
3.15 “Гiд: перший погляд”.
4.05 “Судовi справи”.
4.50 “Ударна хвиля”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.05 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Мисливцi за старо-

давностями”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9.5”.
15.10 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Сильнiше за 

вогонь”.
17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9.5”.

21.00 Т/с “Братани”.
22.05 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.15 Спорт.
1.20 Погода.
1.25 Х/ф “Джейн Доу: Зник-

нення”. 
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Останнiй рiмейк 

“Красеня Жеста”.
4.45 Т/с “Вiйни з монстрами”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Коли милосердя 

вбиває”.
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 “Знак долi”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Чужi помилки. Удар з 

минулого”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Юрiй 

Бєлов: безумство”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. “Є”: 

ознака смертi”.

20.15 “Чужi помилки. Дiагноз: 
кохання”.

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

Гринько. Кохання тата 
Карло”.

0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Х/ф “Версiя полковника 

Зорiна”.
2.15 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ  КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 3”.
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 “Курсанти”.
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 “Вiд заходу до 

свiтанку”. 
2.45 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.50 I буде новий день.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.

4.40 Студiя Зона ночi. Куль-
тура.

4.45 Перемога над сонцем. 
Епiлог.

5.10 “Культурна спадщина”.
5.20 Зона ночi.

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 Т/с “Кримiналiсти: мис-

лити як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
16.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Речовий доказ”. 

Спокiйно, вас викрадено!
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мис-

лити як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.
1.00 Х/ф “Дракула-3000”.
2.40 “Свiдок”.
3.05 “Особистий погляд”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.15 Погода.
9.25 Прес-анонс.
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.
13.10 “Знайдемо вихiд”.
14.00 Молитва за Україну “Пiд по-

кровом Пресвятої Богородицi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi 

“Свiт талантiв”.
16.40 Iндиго.
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.
22.05 Д/ф “Митрополит Петро 

Могила”.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
Сторiнками програм, джаз.

2.20 Служба розшуку дiтей.
2.25 Фестиваль мистецтв України. 

Харкiвська область.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки попадають 

у рай”.
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 “Татусевi дочки”.
10.20 Т/с “Татусевi дочки”.
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 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
18.30 Т/с “Татусевi дочки”.
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 Трилер “Три екстрими”.

ІНТЕР
6.10 “Гiд: перший погляд”.
7.00, 7.30 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Консерви 

“Тунець з додаванням олiї”.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Секретнi iсторiї. Трикутник 

смертi”.
14.50 Т/с “Галина”.

16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Зачароване кохання 2”.
23.35 “Таємницi столiття. 10 не-

гренят Микити Хрущова”.
0.55 “У пошуках правди. Нефертiтi. 

Повернення мумiї”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.30 Т/с “Двiчi в життi”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.05 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.40 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9.5”.
15.10 Т/с “Братани”.
16.30 Т/с “Сильнiше за вогонь”.

17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Д/ф “Патрiарх. Молитва за 

Україну”.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.00 Т/с “Братани”.
22.00 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.00 Спорт.
1.25 Х/ф “Джейн Доу: Бачиш - не 

бачиш”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Творець президентiв”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 Чужi помилки. “Дiагноз: 

кохання”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Микола Гринь-

ко. Кохання тата Карло”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Зоряне життя. Вiдверто про 

перше кохання”.
20.15 “Чужi помилки. Материнська 

любов”.

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

йлова”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Чорний принц”.
2.30 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.15 Х/ф “Потоп”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 3”.
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 “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 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 “Школа негiдникiв”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Казимир Великий, або Мальо-

вич селянський.
3.15 Українське бароко.
3.40 Студiя Зона ночi.

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 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” 2”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Правда життя”. Пiд гiпнозом.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Тiнь сумнiву”.
2.55 “Свiдок”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
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 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 “Свiт талантiв”.
16.40 Iндиго.
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 Д/с “Загадки археологiї”.
20.40 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.

22.00 Театр наркоманiв.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. В. 
Сiренко - диригент.

2.05 Служба розшуку дiтей.
2.10 Д/с “Загадки археологiї”.
2.40 Спiваємо французькою.

“1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки попадають 

у рай”.
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 “Татусевi дочки”.
10.20 Т/с “Татусевi дочки”.
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 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
18.30 Т/с “Татусевi дочки”.
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 Комедiя “Я - кiборг, але це 

нормально”.
1.20 “Документ”.

ІНТЕР
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 Т/с “Марш Турецького 2”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Крабовi 

палички.

12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Таємницi столiття. 10 не-

гренят Микити Хрущова”.
14.50 Т/с “Галина”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Зачароване кохання 2”.
23.35 “Бiлий циган. Мстислав 

Запашний”.
0.50 “Мисливець i жертва. Напад в 

Арктицi”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
6.05 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.05 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Мисливцi за старо-

давностями”.
14.10  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
15.10 Т/с “Братани”.

16.30 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.00 Т/с “Братани”. Фiнал.
22.00 Т/с “Сильнiше за вогонь”. 

Фiнал.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.

СТБ
6.20 Д/ф “Едем за гратами”.
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 “Афоня”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. Юрiй 

Лонго. Таємницi бiлого 
чаклуна”.

12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Материнська 

любов”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Тетяна Само-

йлова”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Моя правда. Лайма Вайкуле. 

Перемогти i вижити”.

20.15 “Чужi помилки. У полонi 
спокуси”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.30 “Моя правда. Любов 

Успенська”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
2.25 Х/ф “Дiловi люди”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 “Велике мультиплiкацiйне шоу”.
9.30 Х/ф “Школа негiдникiв”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 3”.
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 “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.

21.15 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 “Арлетт”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.

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 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35  “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Дiамантова афера.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Хрещений син”.
2.45 “Свiдок”.
3.10 “Особистий погляд”.

чеТвер, 15 жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
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 Крок до зiрок.
13.50 Вихiднi по-українськи.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Енергетична Україна.
16.10 Кордон держави.
16.25 М/ф “Олень та вовк”.
16.40 Пазли.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.00 Тиждень української моди. 

Щоденник.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.

19.40 Свiт спорту.
19.50 Погода.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Право на захист.
22.15 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки попадають 

у рай”.
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 “Татусевi дочки”.

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 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Бойовик “Фантастична 

четвiрка”.
23.25 “Наша Russia”.
0.00 Комедiя “Стильнi штучки”.
1.40 Х/ф “Операцiя Че Гевара”.

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

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Вино “Та-

мянка”.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Бiлий циган. Мстислав 

Запашний”.

14.50 Т/с “Галина”.
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
0.15 “Секретнi iсторiї. Загибель 

Гагарiна. Повернення iстини”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “Двiчi в життi”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.05 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве.ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.10 Т/с “Мисливцi за старо-

давностями”.

14.10  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
15.10 Т/с “Братани”. Фiнал.
16.30 Х/ф “Американський нiндзя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.05 Добрi новини.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.00 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
0.05 Спорт.
0.10 Автопарк. 
1.00 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “П`ять невiдомих”.

СТБ
6.20 Д/ф “Тiнь Онопрiєнко”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.30 Х/ф “До Чорного моря”.
10.35 Х/ф “Фантомас”.
12.50 Х/ф “Фантомас розбушу-

вався”.
14.55 Х/ф “Фантомас проти Скот-

ланд Ярду”.
17.05 “ВусоЛапоХвiст”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “За двома зайцями”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”.
23.05 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Кадриль”.
3.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 3”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00  “Велике мультиплiкацiйне шоу”.
9.30 Х/ф “Арлетт”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 3”.
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 “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.

21.30 Х/ф “Корабель-примара”.
23.20 “Файна Юкрайна”.
0.05 Камедi-клаб Росiя.
1.05 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 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40  “Суто англiйськi вбивства”.
15.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
17.00 Т/с “Полювання на Берiю”.
18.15 Х/ф “Справи Лоховського. 

Лiкування за доктором 
Лоховським”.

19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Нульовий кiлометр”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Кубок “Приват”.
2.20 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.

п’ятниця, 16 жовтня
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ЗАПОЧАТКУВАЛИ 
КУБОК 

ІВАНА БОНДАРЕНКА
Влітку цього року 

в Грузькому з ініціа-
тиви сільського го-
лови Леоніда Карана 
та людини небайду-
жої до футболу та 
спорту, жителя села 
Івана Чикала було 
створено футболь-

ну команду під назвою “ФК Грузьке”. 
Тоді  прийнято рішення започаткува-
ти проведення футбольних змагань у 
селі. 

Над назвою кубку довго думати не 
довелося, на тренуванні команди ви-
рішили присвятити його нашому слав-
ному односельчанину, ватажку гай-
дамацького руху на Київщині - Івану 
Бондаренку. Дату проведення виріши-
ли закріпити за кожною четвертою су-
ботою вересня. 

І от 26 вересня до Грузького завітали 
на свято три команди: «Бишів» (с. Би-
шів), «Юність» (с. Пашківка) та «Фоса» 
(с. Фасова). Змагання проводились по 
круговій системі і за кількістю балів ви-
явили переможця. Перемога в кубку за 
перше місце велася в безкомпромісній 
боротьбі. 

Головний кубок вибороли футболіс-
ти «ФК Грузьке». Друге місце завою-
вали гравці з команди «Бишів», третє - 
футболісти «Фоси». Команда «Юність» 
отримала кубок за участь у турнірі. 

Кращими гравцями команд визнані 
- Микола Лахтир з Грузького, Ярослав 
Головко з Бишева, Валентин Мотру-
щенко з Фасової, Роман Ванькевич з 
Пашківки.

Дуже хочеться, щоб і надалі в селі 
вирувало спортивне життя.

Р.АРТЕМЕНКО, В.ТИМОШЕНКО.

ВИРІШАЛЬНИЙ 
ГОЛ  СОБКОВИЧА

Ретельно готувався до відповідаль-
ного матчу на своєму полі у середу ФК 
«Макарів» з лідерем обласного турніру 
вищої ліги «Інтером» (с. Фурси) Біло-
церківського району. Адже в разі про-
грашу, навіть нічиєї, «Макарів» вибував 
з подальшої боротьби. Насторожувало 
нашу команду й те, що до закінчення 
цьогорічного чемпіонату залишалося 
провести два матчі.

Перший тайм проходив у контр-
атаках обох команд, але забити м’яч у 
ворота ні «Макарову», ні «Інтеру» так і 
невдалося. 

У другому таймі наставники «Мака-
рова» освіжили команду новими грав-
цями. І на 63 хвилині півзахисник Олек-
сандр Собкович забиває м’яч. Це був 
переможний гол для нашої команди. 

Майстерну гру у матчі продемон-
стрував воротар «Макарова» Віталій 
Сидоренко, котрий парирував не один 
м’яч, пробитий суперником.

Неповторне диво квітів! Вони цвітуть 
для щастя, радості й добра. Приносять 
у світ красу та ніжність. Вони, як музи-
ка, створюють піднесений настрій, на-
дихають на творчість. Отож і вчителі по-
чаткової Макарівської школи №1 вміють 
знайти якісь цікавинки, які стають ро-
дзинками життя школярів, намагаються 
зробити його не таким буденним. 

В один із ясних, ще порівняно теплих 

днів бабиного літа, стареньке приміщен-
ня, в якому навчаються молодші школя-
рі, перетворилось у справжню квіткову 
оранжерею.

Комбінації з рослин, квітів та плодів 
учнів 1 – 4-х класів – все це лягло в осно-
ву просто феєричних осінніх аранжу-
вань, що радували своєю прощаль-
ною красою перед початком довгої 
зими.

Рослинні  декорації «Чарівні троян-
ди», «Дарунки осені», «Квіткова хатина» 
(3-Б), «Гостинність із лісу», «Українська 
осінь» (3-В), «Щасливе дитинство» 

(2-А) послужили фронтом для 
фотографування.

Плоди в оточенні різних кві-
тів, листків надали натюрмор-
там «Перший дзвоник» (1-Б), 
«Осінь в розквіті» (1-А), «Першій 
вчительці» (1-Б) елегантні нот-
ки. Причудливі форми компо-
зицій початківців «Лісовичок», 
«Квітковий рай» (4-Б), «Осінні 
барви», «Заквітчана Україна» 
(2-В), «Ці квіти тобі, Україно, моя» 
(3-А), «Щедра осінь» (4-В), «Ось 
калина над водою» (2-Б), «Любіть 
Україну, як пісню любіть» (2-А) 
трішки видумки – і свято пере-
творюється в світ нових яскравих 

вражень.
У золотавому багрянці щедрої осені, 

пофарбованими осінніми акварелями 
живописні композиції, які склали учні-

початківці, зігріті теплом батьківських 
сердець присвячувались і вчителям.

А з природних прикрас «Вінок осені» 
(2-А), «Ходить гарбуз по городу» (3-А) 
діти створили стильні аксесуари, як по-
дарунки. 

Учні, як справжні флористи, намага-
лися кожен клас перетворити у квітучу 
країну дитинства.

Людмила ШАТКОВСЬКА,
мама учениці 1-Б класу.

О С І Н Н І Й   Д И В О Г Р А Й

У Центрі творчості дітей та 
юнацтва ім. Д.Туптала район-
на літстудія “Сузір’я” святку-
вала своє десятиріччя та ви-
хід нового альманаху «Нові 
сходинки Сузір’я». В той час, 
коли вона була заснована, 
ніхто не знав, що чекає по-

переду, - було лише бажання 
писати і мрія друкуватися, але 
кожне починання, якщо воно 
освячене Богом, обов’язково 
принесе свої плоди. Центр 
творчості носить ім’я славет-
ного земляка, сіяча духовнос-
ті – Димитрія Ростовського. 

Отож з часом літстудія стала 
центром, навколо якого за-
вирувала літературна робо-
та не лише юних поетів, а й 
літераторів зі стажем. До її 
роботи приєднуються літе-
ратурні гуртки: Андріївського 
НВО, Лишнянської, Ново-

сілківської ЗОШ  та Макарів-
ської №1. В активну роботу 
масово включаються  й інші 
школи – Ніжиловицьке НВО, 
Гавронщинська, Гружчанська, 
Бишівська ЗОШ.  За 10 років 
свого існування понад 300 ді-
тей пройшли тут гарт літера-

турної творчості і духовного 
виховання. 

- І хоча не всі стають про-
фесійними літераторами, 
журналістами, сценаристами, 
вчителями мови і літератури, 
але, впевнений, що всім їм до-
поможе в житті рідне слово і 

те, що стоїть за 
ним – поряд-
ність, добро, 
бажання тво-
рити, любов 
до землі нашої 
і ближнього 
свого, – гово-
рить керівник 
літстудії, ди-
ректор ЦТДЮ 
І.Л.Годенков. 

У порівнян-
ні із першою 
д р у к о в а н о ю 
з б і р о ч к о ю 
л і т с т у д і й ц і в 
«Там, де верби 
шумлять над 
рікою» (Ма-
карів 2003), 
в яку увійшов 
творчий доро-
бок 12 авто-
рів, останній 
- сьомий по-
етичний аль-

манах представив  86 авто-
рів, у який, окрім початківців, 
ввійшли твори випускників і  
більш відомих зрілих авторів  
району. 

Ігор Леонідович привітав 
усіх з такою визначною поді-
єю, подякував усім спонсо-

рам, хто завжди відгукується 
і всіляко допомагає.

Грамотами, квітами та 
подарунками вітали керів-
ника та студійців заступ-
ник райдержадміністрації 
О.М.Майстренко, завідуюча  
райметодкабінетом відділу 
освіти О.В.Матейчук. 

Прем’єрами двох пісень 
на вірші авторів альмана-
ху: Г.Герасименко «Просто» 
та М.Верховець «Вишивала 
мати рушники» привітав усіх 
учитель Макарівської ЗОШ  
№1, композитор, бард Воло-
димир Хоменко.

Своєю творчістю пораду-
вали випускники та  вихованці 
студії, дорослі поети району.

Цей ювілей, як і будь-яке 
засідання літстудії, – це свято 
творчості і натхнення, підсумок 
спільної роботи вихованців та  
керівників літстудій району за 
певний період. Спілкування 
митців різного віку, які почува-
ли себе на рівних, поради до-
свідчених митців приймались 
з вдячністю, це був своєрідний 
майстер-клас, можливість за-
зирнути до творчої майстерні 
своїх старших колег по перу. 
З’являлося ще більше бажання 
писати і творити далі, удоско-
налювати свої твори,  розви-
вати дарований Богом  талант. 

Галина ГЕРАСИМЕНКО.
На знімку: керівник студії 

“Сузір’я” Ігор Годенков та ке-
рівник літературного гуртка 
Новосілківської школи Олек-
сандр Бойко.

ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ “СУЗІР’Я” 

Нещодавно трапився непри-
ємний випадок, свідком якого 
мені  довелося стати. Прокинув-
шись вночі від того, що мій пес 
несамовито гавкає, я вирішила 
дізнатися, що ж так занепокої-
ло нашого «охоронця». Взявши 
ліхтарик, я з вікна посвітила на 
вулицю, та спочатку нічого осо-
бливого на подвір’ї не помітила. 
Вирішивши, що причиною агре-
сивної поведінки пса міг стати 
незваний візит сусідської кіш-
ки, я спокійно лягла спати, але 
враз почула гуркіт, який киця 
навряд чи могла вчинити. Коли 
ж я вдруге виглянула в вікно, 
то на цей раз помітила причи-
ну хвилювання собаки. Вияви-
лось, що на подвір’ї самотньої 
сусідки-пенсіонерки порпаєть-
ся незваний гість, який вирішив 
знайти собі легку наживу. Я роз-
губилась. Першою думкою було 

викликати міліцію, другою – по-
передити про небезпеку сусідку, 
адже невідомо, що мав на думці 
зловмисник і чи сам він діяв, чи 
зі спільниками, які можуть запо-
діяти шкоду пенсіонерці. Отож, 
перш за все, телефонним дзвін-
ком ми розбудили бабусю, яка 
мирно спала в 4 години ранку і 
навіть не підозрювала про події, 
які відбувалися в неї на подвір’ї. 
Ввімкнене світло налякало зло-
вмисника і він поспішив втекти 
з місця пригоди, перестрибнув-
ши через паркан, на щастя, не 
встигнувши нічого прихопити з 
собою. Ми з сусідкою тієї ночі 
більше не лягали спати. Наля-
кана бабуся просиділа до ранку 
біля вікна, боячись повернення 
грабіжника. Міліцію ми так і не 
викликали, чому? Напевне, тому, 
що нічого злодій не встиг вкрас-
ти, та й швидко втік. За той час, 

що ми б телефонували право-
охоронцям, чолов’яга вже десь 
би надійно сховався. Прикро те, 
що він залишився непокараним і, 
мабуть, знову піде шукати місце, 
де можна щось поцупити. 

Пізніше моя сусідка роз-
повіла, що це не перший ви-
падок, коли до неї вдираються 
на подвір’я. Кілька років тому, 
коли вона їздила в гості до ді-
тей, її пограбували – на щастя, 
речі на металобрухт повино-
сили тільки з двору та літньої 
кухні, до будинку вдиратися не 
наважились. І це траплялося 
двічі, третє пограбування нам 
вдалося попередити. Навіть не 
можна робити прогнози, що це 
не повториться ще раз. Адже 
через кризу в країні побільша-
ло злочинів і, шукаючи легкого 
заробітку, нечисті на руку люди 
йдуть на крайні заходи.

Як же захистити своє майно і 
що робити в тому випадку, коли 
до вас вдираються грабіжники, я 
спробувала дізнатися у нашому 
РВ ГУ МВС України в Київській 
області. Ось такі поради дають 
захисники правопорядку:

1. Ні в якому випадку не від-
чиняти двері незнайомим людям. 
Це можуть виявитися шахраї, які 
досить добре вміють задурити 
голову, розповідаючи казки про 
голодну дитину, чи розмін гро-
шей, а тим часом їх спільники бу-
дуть шукати ваші заощадження в 
будинку.

2. Якщо ви стаєте свідком та-
кої пригоди, перш за все, викли-
кайте міліцію.

3. Якщо у вас нема стаціо-
нарного телефону, з мобільного  
викликати міліцію потрібно за 
номером – 102!!!

4. Коли ви бачите, що до 

вашого будинку намагаються 
вдертися злочинці, а у вас не-
має можливості зателефонувати 
до міліції, зачиняйтеся на замок 
і кличте на допомогу. Це може 
злякати зловмисників, і є шанс, 
що вас почують сусіди, які вже 
викличуть міліцію.

5. Якщо вам погрожують, кра-
ще віддати злодіям те, що вони 
вимагають, так ви збережете 
собі життя. 

6. Намагайтеся запам’ятати 
особливі прикмети людини, яка 
на вас напала (шрам, татуюван-
ня…). Таким чином ви допоможе-
те міліції в пошуках злочинця.

Можливо ці поради допомо-
жуть не розгубитися і правильно 
зреагувати тим, хто потрапить 
в подібну ситуацію. Адже ніхто 
з нас від цього не застрахова-
ний…

Оксана ІГНАТЮК.

П Р О Т И  Л О М У  Н Е М А  П Р И Й О М У ?ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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ХАЗЯЙЦІ – НА ЗАМІТКУ

ЯК ПОЧИСТИТИ 
ШКІРЯНЕ І ЗАМШЕВЕ ВЗУТТЯ? 

Якщо жорсткі задники нових туфель сильно 
натирають вам ногу, змастіть їх вологим милом 
або протріть зсередини звичайною свічкою чи 
змочіть медичним спиртом. 

Замшеві та кольорові шкіряні туфельки добре 
чистяться м’якою щіточкою, змоченою водяним 
розчином нашатирного спирту (береться 1 стол. 
ложка спирту на 5 стол. ложок води). Після цього 
протріть взуття підкисленою водою (1 чайн. лож-
ка оцту на літр води) і відполіруйте м’якою без-
ворсовою тканиною. На завершення процедури 
замшеві туфлі потримайте над парою, щоб ворс 
піднявся і розпушився. Інколи шкіряні туфлі линя-
ють з вивороту і забруднюють колготки. Це дуже 
неприємно. Насипте в них трохи тальку і гарнень-
ко увітріть його. Туфлі не залишатимуть фарби. 

Культ Богоматері як покровительки 
нашого народу існує від княжих часів. 
Марія була земною жінкою, яку вподобав 
Господь за матір свого сина, щоб у люд-
ській подобі він ніс праведне Боже слово 
до людей. Саме тому люди, прохаючи в 
Бога помочі, завжди зверталися до своєї 
заступниці, вважали, що вона, переживши 
мученицьку смерть сина, не допустить на 
землі неправди й насильства.

 За легендою, у цей день військо давніх 
русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу 
центр православ’я — Константинополь, 
намагаючись захопити місто. Мешканці 
столиці Візантії у гарячий молитві звер-
нулись до Богородиці з проханням про 
порятунок. І Богородиця з’явилася пе-
ред людьми та вкрила їх своєю покровою 
(омофором). Після цього вороги вже не 
могли побачити цих людей.

Як вказують деякі джерела, вражений 
Аскольд та його дружинники прийняли 
святе хрещення та стали християнами.

За іншою версією, натхненням для 
свята стало видіння Андрія юродивого 
під час облоги Константинопіля військами 
агарян. Пресвята Богородиця з’явилася 
мешканцям міста у храмі та прийняла їх 
під свій захист покров. Після цього війська 
противника відступили, а місто було вря-
товано.

Відзначення свята Покрови має дуже 
глибоку історію в Україні. Особливе ша-
нування Богородиці з Візантії також пере-
йшло й до Русі-України після прийняття 
християнства князем Володимиром. По-
крова Пресвятої Богородиці була одним з 
найголовніших свят запорозьких козаків, 
котрі будували багато однойменних хра-
мів та шанували особливо ікони Покрови.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці 
деякими невипадково вважається днем 
створення Української повстанської армії 
(УПА). Цього дня, починаючи з 2005 року, 
в містах України відбуваються хода та мі-
тинги прихильників українського націона-
лізму.

До Покрови завершувався період 
сватань і приготування до весіль, який 
починався після Першої Пречистої. Ді-

вчата, яким 
набридло ді-
вувати, в свято 
Покрови по-
тайки просять: 
“Свята мати, 
Покровонько, 
накрий мою 
г о л о в о н ь к у, 
хоч ганчіркою, 
аби не зоста-
тися дівкою”. Для дівчат Покрова — най-
більше свято: у молоді починався сезон 
вечорниць, а у господарів — період ве-
сіль. У Карпатах до Покрови остаточно 
поверталися всі пастуші отари з поло-
нин і завершували останню мандрівку 
чумаки.

До Покрови всі польові роботи мали 
бути закінчені, озимина посіяна, земля 
зорана.

На Покрову впродовж всього дня спо-
стерігали за погодою.

ПРИКМЕТИ НА ПОКРОВУ
• Яка погода на Покрову, такою буде 

зима.
• Якщо лелеки не відлетіли на Покрови 

— на теплу зиму.
• Якщо на Покрову не випав сніг, то не 

буде його аж до січня.
• якщо з Півдня дув низовий вітер, 

зима буде теплою, якщо дув вітер із Півно-
чі — холодною, із Заходу — сніжною. Коли 
протягом дня вітер змінює напрямок, то 
й зима буде нестійкою. Якщо на Покрову 
листя з вишень не опало, зима буде те-
плою, і якщо сніг не випав, то його не буде 
і в листопаді.

ПРИСЛІВ’Я НА ПОКРОВУ
• Хто лежав до Покрови, той продасть 

усі корови.
• Прийшов Покров — не нагрієш хату 

без дров.
• Прийшла Покрова — сиди, чумаче, 

вдома.
• Покрова накриває траву листям, 

землю снігом, воду — льодом, а дівчат — 
шлюбним вінцем.
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ГОЛОВНЕ СВЯТО 
КОЗАКІВ І ПОРА ВЕСІЛЬ 

ПОГОДА У ЖОВТНІ

ПОПЕРЕМІННО ХОЛОДНА, 
СОНЯЧНА І ДОЩОВА

І холодні ранки, і справжня золота осінь, і дощі очікуються у 
нинішньому жовтні. Таким є прогноз на другий осінній місяць ві-
домого народного синоптика з Волині Володимира Лиса.

За його твердженням, саме початок жовтня має бути холодно-
сонячним і дощовим. А вже на початку другої декади  або напри-
кінці першої на якийсь час має випогодитися. А потім погода зно-
ву зіпсується.

Третя декада  місяця, за винятком, мабуть, початку, очікується 
більш теплою. Саме в ці дні на тиждень повернеться і золота осінь.

Прогнозування за народним прогностиком, що грунтується 
на методі спостереження за погодою, - давнє захоплення пись-
менника і журналіста з Луцька  Володимира Лиса. Про свій досвід 
складання таких прогнозів він розповів у книжці “Таємна кухня по-
годи”, котра вийшла в луцькому видавництві “Твердиня”.

Зіновій ЖИЖАРА.

Тому з усіх сил спро-
буйте стримати емоції і не 
наговорити такого, за що 
вам потім буде дуже со-
ромно самій. Я ж, зі свого 
боку, хочу запропонувати, 
принаймні, два важливі 
кроки, які необхідно зро-
бити на шляху до прими-
рення.

Спробуйте оцінити си-
туацію неупереджено: не 
ставайте у позу ображеної 
і не закривайтеся бронею 
непримиренності. Спер-
шу добре було б отримати 
відповідь на запитання: у 
чому ж справжня причи-
на сварки і хто головний її 
винуватець? Але не з ме-
тою винесення негайного 
вироку, який оскарженню 
не підлягає, а для пошуку 
шляхів виходу з ситуації, 
що склалася. 

Психологи навіть ре-
комендують узяти листок 
паперу, розділити його на 
дві колонки і в одну випи-
сати власні помилки, які 
призвели до сварки, а в 
іншу – помилки чоловіка. 
Необхідність чіткого фор-
мулювання причин допо-
може добре в усьому ро-
зібратися. 

Якщо саме ви заварили 
кашу, від якої гірко тепер 
обом, скажіть своїй гор-

дості: “Охолонь!”. Розхожа 
фраза про те, що, якщо 
жінка не права, чоловік по-
винен вибачитися перед 
нею, до родинного життя 
ніякого відношення не має. 
Якщо винні – будьте готові 
взяти на себе відповідаль-
ність. 

Доведеться зробити 
крок назустріч і, можливо, 
не один. Якщо, звичай-
но, стосунки дорогі вам 
по-справжньому. Ніколи 
не починайте примирен-
ня зі слів: “Хоча ти і ви-
нен, я вирішила зробити 
крок першою”. Така не-
примиренність користі не 
принесе. А ось викорис-
товувати власне жіночі 
хитрощі, які здатні розто-
пити чоловіче серце і зро-
бити примирення легким 
і природним, навіть дуже 
потрібно. 

А, якщо винен чоло-
вік, але про примирення і 
не думає? Можна набра-
тися терпіння і чекати, 
поки він зробить перший 
крок. Але у цьому випад-
ку потрібно бути впевне-
ною: чоловік розуміє, що 
винен, і розуміє, що саме 
він зробив не так. Нахму-
рене обличчя, гнівно зве-
дені брови, червоні очі, 
з яких ось-ось бризнуть 

сльози, не говорячи вже 
про голос, що зриваєть-
ся на крик, – для чоловіка 
це красномовний сигнал 
жіночого незадоволення, 
але не факт, що він розу-
міє його причину. Про-
блемі потрібно дати ім’я 
і вимовити її.

У кожного з нас є так 
звана “заборонена зона”, 
куди не можна вторгати-
ся нікому. Саме у це, най-
вразливіше місце не мож-
на бити ні за яких умов. 
Пам’ятайте, чоловіки не 
забувають образ і звинува-
чень на свою адресу. Утри-
майтесь від слів “ніколи” і 
“завжди” – це навішування 
ярликів. Говорити потрібно 
конкретно.

Психологи виділяють 
два типи сварок: творчі 
та руйнівні. Виголошу-
ючи “обвинувачуваль-
ну промову”, необхідно 
розуміти, чого хочете 
домогтися: визнання ва-
шої правоти будь-якою 
ціною (навіть якщо висо-
ка ймовірність того, що 
стосунки дадуть тріщи-
ну) або збереження хай 
нестійкого, але звичного 
балансу (за принципом 
“де незгода, там часто 
шкода”). Постійно при-
ймати на себе провину і 
миритися першою – інша 
крайність. Дуже великою 
жертвою може виявити-
ся ваше почуття власної 
гідності. І, на жаль, да-
ремною. Адже оточуючі 
цінують нас настільки ви-
соко, наскільки високо 
ми самі себе оцінюємо. 

Ірина ОБУХОВА, 
психолог.

МАЛЕНЬКІ  ХИТРОЩІ
Аби перевірити, чи “протікає” небезпечне для 

здоров’я електромагнітне випромінювання з мікрохви-
льової печі, покладіть у вимкнену піч стільниковий те-
лефон і наберіть його номер з іншого телефону. Якщо 
телефон відгукнеться, “витік” є.

Невеликі тріщини і щілини у лінолеумі стають непо-
мітні, якщо їх залити розігрітим парафіном або стеари-
ном. Коли він захолоне, аку-
ратно видаліть зайвий парафін 
ножем і затріть вовняною ган-
чірочкою.

Очищаючи шпателем якусь 
поверхню від старої олійної 
фарби, заздалегідь пропра-
суйте її гарячою праскою че-
рез металеву фольгу.

Ключ, який зламався у зам-
ковій щілині, інколи можна ви-
тягнути за допомогою пилки 
для лобзика. Вставте її туди пасатижами, поверніть так, 
щоб зубці зачепили уламок і витягуйте разом з ним.

Віконна мастика довго зберігається під шаром води, 
упакована в поліетилен.

Перед фарбуванням металевих виробів слід про-
терти поверхню ганчіркою, змоченою у столовому оцті, 
і дати просохнути — фарба ляже краще і міцніше трима-
тиметься.

Синтетичний шнур прослужить набагато довше і не 
розплітатиметься, якщо відразу після купівлі зав’язати 
на його кінцях вузлики і оплавити над відкритим вог-
нем.

Перш ніж почати малярні роботи за допомогою при-
дбаного у магазині валика з поролоновим покриттям, 
обов’язково закріпіть поролон на валику, обмотавши 
його нитками.

Міцність звичайного силікатного клею значно під-
вищується, якщо додати до нього зубний порошок і ре-
тельно перемішати. Таким розчином можна навіть під-
клеювати кахельну плитку, що відвалилася.

Гніздо шурупа, що розхитався в меблях, можна на-
довго укріпити таким способом: щільно набийте отвір 
шматочками капрону від старих панчох, потім розплав-
те капрон за допомогою розжареного цвяха і вкручуйте 
шуруп.

Якщо вам потрібно приготувати шашлик швидше, 
використовуйте оригінальний рецепт: нарізані шматоч-
ки м’яса замочіть у коньяку. Через півгодини шашлик 
можна смажити.

РАДИТЬ ПСИХОЛОГ

П Р И М И Р Е Н Н Я :  Ч И  Л Е Г К О 
З Р О Б И Т И  К Р О К  П Е Р Ш І Й ?

 Уявити спільне життя без сварок, по-моєму, немож-
ливо. Навіть у найбільшу бочку медового родинного 
щастя завжди може потрапити ложка дьогтю – у вигля-
ді суперечки, сварки, конфлікту. І тоді все змішується в 
одну купу: образа, досада, частіше - неправедний гнів, 
рідше - відчуття власної провини, і приховане бажан-
ня, щоб швидше все це закінчилося. Зникла стіна, що 
розділяє вас, і все стало на свої місця. Хтось з відомих 
гумористів сказав: якщо хочете зіпсувати стосунки, по-
чніть їх з’ясовувати. І в цьому жарті, як у будь-якому ін-
шому, лише доля жарту, а все інше - правда. 

Група лікарів з Італії під керівни-
цтвом професора Тома Джефферсо-
на проаналізувала 59 опублікованих 
досліджень, що стосуються превен-
тивних заходів боротьби з мікробами. 
Серед збудників враховували звичай-
ні “простудні” віруси, вірус атипової 
пневмонії і вірус грипу (свинячий грип 
H1N1 у дослідженнях не фігурував). 
Незважаючи на відмінності у форматі 
робіт, всі вони, так чи інакше, стосува-
лися порівняльного аналізу кількості 
інфікованих людей, які застосовували 
превентивні заходи на практиці, і тих, 
хто не дотримувався порад спеціаліс-
тів. Серед превентивних у дослідження 
не включали такі заходи, як вакцинація 
і приймання антивірусних препаратів. 

У лікарняних умовах кожний з 
профілактичних заходів, таких як 
миття рук більше 10 разів на день, 
використання захисних масок, ру-
кавичок і халатів був ефективним у 
боротьбі з поширенням вірусів, але у 
комбінації ці заходи давали приголо-
мшуючий захисний ефект. 

Гігієнічні заходи у домашніх умо-
вах, спрямовані в основному на ма-
леньких дітей, теж запобігають за-
раженню. Можливо, це відбувається 
через те, що маленькі діти самі не 
можуть стежити за гігієною, інфекції 
живуть у них довше, у них більше со-
ціальних контактів, і тому вони є роз-
нощиками інфекцій у домі, вважають 
автори роботи. У двох дослідженнях 

було також доведено, що ізоляція 
хворого - дійовий превентивний 
захід. Що стосується широко роз-
рекламованих масок-респіраторів 
марки N95, то виявилось, що звичай-
ні хірургічні маски анітрохи не гірші. 

Учені зізналися, що їм було не-
просто зробити загальні висновки 
на підставі настільки розрізнених 
даних. Незважаючи на це, вони 
дійшли висновку, що у простих 
методів запобігання поширенню 
вірусних інфекцій дуже високий по-
тенціал. Вакцини найкраще діють на 
тих, кому вони найменше потрібні, 
- на здорових дорослих людей. Ан-
тивірусні препарати можуть заподі-
яти шкоду, а їх користь залежить від 
багатьох чинників. І лише фізичні 
запобіжні засоби ефективні, без-
печні, універсальні і досить дешеві, 
вважають італійські вчені.

УКРІНФОРМ.

ПОПЕРЕДУ - СЕЗОН ПРОСТУД

НАЙНАДІЙНІШИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ 
ВІД ВІРУСІВ -  НАЙПРОСТІШИЙ

Старий добрий і найдешевший спосіб уберегтися від багатьох захво-
рювань - ретельне миття рук, застосування захисних масок і карантину. 
Цей набір стандартних заходів є хорошим захистом від грипу та інших ві-
русів, що передаються повітряно-краплинним шляхом. 

•

•
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•

•
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•

•

•
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ДАІ  ІНФОРМУЄ
13 ОСІБ ЗАГИНУЛИ 

І ПОНАД 70 ТРАВМОВАНІ
За 9 місяців 2009  року на території району зареєстро-

вано 260 дорожньо-траспортних пригод, із яких 155 ДТП 
з матеріальними збитками та 55, в яких загинуло 13 осіб 
та 71 особа отримали тілесні ушкодження різного сту-
пеня тяжкості. На автошляхах Київської області було за-
реєстровано 1718 ДТП, в яких загинуло 340 осіб та 2127 
травмовано. 

Торік за аналогічний період на території району тра-
пилося 86 ДТП, в яких загинуло 9 осіб та 112 отримали 
тілесні ушкодження. В області було зареєстровано 2473 
ДТП, в яких загинуло 497 осіб та 2944 травмовано. 

Працівниками відділення ДАІ по обслуговуванню ра-
йону з метою зниження рівня аварійності виявлено 2871 
грубих порушень правил дорожнього руху: 255 фактів 
керування транспортним засобом у нетверезому стані, 
правил зупинки та стоянки – 735, проїзду перехресть – 
291 та  140 правил обгону.

* * * * *

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

* * * * *

* * * * *

Президія районної організації ветеранів України 
адресує найтепліші та найсердечніші привітання з нагоди 
славного 80-річного ювілею від Дня народження

ЮХИМЕНКО Софії Кирилівні з Макарова,
МЕДВЄДЄВІЙ Катерині Пилипівні з Вільного,
ІВАЩЕНКО Марії Павлівні з Королівки,
СТЕЦЕНКО Вірі Макарівні з Мотижина та
ЯРМОЛЕНКУ Івану Карповичу з Чорногородки.

Бажаємо Вам, шановні іменинники, міц-
ного здоров’я, щастя, добробуту. Нехай Вам 
сонце сміється завжди, нехай Вам цвітуть ще 
довго сади, будьте усміхнені, дужі й веселі, 
хай буде мир і злагода в Вашій оселі. Хай ду-
шевне тепло та щира любов рідних і близьких 
завжди освітлюють Ваше життя. Родинного 
Вам затишку, добра та благополуччя.

Дорогую сестренку, куму, крестную 
МУХУ Дину Фёдоровну

от всей души поздравляем с юбилеем со Дня рождения 
и желаем крепкого здоровья.

70 – быть может и немало,
Только рано подводить итог,
70 – прекрасное начало,
В жизни полной счастья и тревог.
70 – хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть,
70 – прекрасное начало,
Главное – душою не стареть!

Сестра Валя, Николай Савельевич, 
крестники, брат Виктор со своими семьями, 

дочь, внучка, зять.

Сердечно і уклінно з теплом у душі поздоровляємо 
із золотим 50-річним ювілеєм від Дня народження

СМИК Любов Сергіївну.
Люба, мила, рідна наша імениннице. 

Живи Ти ще довго, живи нам на світі – і бу-
демо всі ми любов’ю зігріті. Спасибі за ласку, 
за сонячну казку, за те, що піклуєшся завжди 
про нас, уклін Тобі, рідна, така нам потрібна, 
нехай Тобі радість сміється весь час!

Мама, дочки, зяті та внуки.

У цю прекрасну осінню пору відзначає свій юві-
лей від Дня народження дорогий наш чоловік, бать-
ко та дідусь

ЦІЛИНА Дмитро Миколайович.
Зичимо Тобі, рідний, якнайдовше 

вік прожити, в мирі та радості ходити. 
А ще: здоров’я міцного, сонячних ран-
ків, спокійних ночей і світанків, вічного 
миру, сонця ясного, на довгі літа щас-
тя земного. Хай світлою буде життєва 
дорога, любов від родини, а ласка від 
Бога, від милих онуків, від рідних ді-
тей, від близьких до серця любимих 
людей!

Дружина, діти та внуки.

З повагою та шаною, якнайщиріше поздоровляємо 
із золотою датою - 50-річчям від Дня народження до-
рогу нам людину

ПЕТРИЧЕНКА Віктора Миколайовича.
Зичимо щастя й щедрого цвіту,
Хай доля Твоя буде щастям зігріта.
Хай не минають ніколи удачі,
Хай серце буде добрим й гарячим.
Живи, ювіляре, в здоров’ї і силі,
Роки, проти Тебе хай будуть безсилі,
Хай сонечко сяє і силу дає,
Зозуля у лузі сто літ накує!

Сім’я Величків: Оля і Саша.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ 
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ 
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ. 
ТЕЛЕФОНИ: 8-067-410-22-32, 8-095-464-05-23.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приват-
ної власності на земельну ділянку серії IV-КВ 
№001255, виданий 29 березня 2001 року на під-
ставі рішення виконкому Бишівської сільської ради 
на ім’я ПРАВДИВОГО Андрія Павловича, вважа-
ти недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право володіння зе-
мельною часткою (паєм) 0076 серії КВ №0233850, 
виданий у 1999 році на підставі рішення виконкому 
Бишівської сільської ради на ім’я ПРАВДИВОЇ Лю-
бові Миколаївни, вважати недійсним.

Чорношкіра африканка 35-літня Флоренс-Аддо Герт 
знала, що чекає двійню. І що це будуть хлопчики. Але коли 
сини з’явилися на світ, у неї відібрало мову. Для батька 
– 40-літнього німця Штефана Герта – це теж було справ-
жнім сюрпризом. Річ у тім, що жінка народила темношкі-
рого, темноокого й чорноволосого Лео й світлошкірого, 
блакитноокого й чорноволосого Раєна. Генетик Петер 
Проппінг пояснює, що такий генетичний курйоз стався 
через те, що серед її предків був білий. Або ж серед пред-
ків батька був темношкірий, повідомляє www.rian.ru. 

До речі, у жовтні 2006 року в Австралії народилися 
незвичайні двійнята Алісія й Жасмін, абсолютно не схожі 
одна на одну. В Алісії карі очі, чорне кучеряве волосся й 
смаглява шкіра, тоді як її сестричка Жасмін – блакитноо-
ка, білява й білолиця. Виявилося, що Алісія схожа на ма-
тір з її ямайським корінням, а Жасмін – на батька, німця.

Медицині відомий і зовсім унікальний випадок, який 
стався в 1982 році, коли на світ з’явилися різнояйцеві 
близнюки – афроамериканець і європеоїд. У малят був не 
тільки різний колір шкіри, але й різні батьки. А от із цього 
місця детальніше...

таємницю загадок народження 
пояснює телегонія

Телегонія (від грецького – народження на відстані) – 
теорія, яка твердить, що на потомство жінки впливають 
усі її попередні статеві партнери, особливо перший. Суть 
явища – в потужному впливі чоловічих статевих елемен-
тів на організм жінки. Навіть якщо зв’язок був нетривалим 
і багато років тому.

Учені спостерігали це спершу серед тварин під час 
схрещування зебри й коня. Експеримент проводили в 
СРСР. Досвіди визнали невдалими й припинили. І раптом 
у кобил, що колись побували під смугастими жеребцями 
– зебрами, через кілька років стали народжуватися сму-
гасті лошата. Про це явище знають і собаківники. Якщо 
породиста «дівчинка» зв’яжеться з «дворнягою» хоча б 
один раз, у неї вже ніколи не буде породистого потом-
ства (не врятує пізніше й породистий пес).

Відомий французький учений-біолог Фелікс Ладантек 
після багаторічного ретельного вивчення цього явища 
дійшов висновку, що ефект телегонії поширюється й на 
людей. Потрібні підтвердження? Будь ласка. В 1957 році 
в Москві пройшов Всесвітній фестиваль молоді. Через 
дев’ять місяців деякі молоді москвички почали наро-
джувати негренят. Але про телегонію згадали через три-
п’ять і більше років, коли в жінок, які тоді не завагітніли, а 
створили міцні родини, вийшовши заміж за білих хлопців, 
стали з’являтися... чорношкірі діти. Їм довелося зізнати-
ся, що вони втратили цноту з гостями з Африки під час 
фестивалю.

Нічого не знаючи про телегонію, пращури називали 
таких дівчат зіпсованими, їм дьогтем обмазували воро-
та. Чи не варто замислитися про це сучасним дівчатам, 
що приймають рішення до шлюбу почати інтимне життя? 
Адже відповідно до теорії, чоловік, що позбавив дівчину 
цноти, стає, так би мовити, генним батьком всіх її май-
бутніх дітей.

 Передрук із газети  «Голос України».

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...
- У білих ведмедів — чорна 

шкіра.
- «Іспанія» у перекладі озна-

чає «земля кроликів».
- Щоб на дубі виросли жолу-

ді, йому має виповнитися що-
найменше 50 років.

- У бджіл п ‘ять очей.
- Щосекунди 1 % населення 

Землі геть п ‘яний.
- У мурахи найбільший з усіх 

живих істот мозок. Стосовно 
тіла, зрозуміло.

- Ганс Крістіан Андерсен не 
міг грамотно написати практич-
но жодного слова.

- Полярні ведмеді можуть бі-
гати зі швидкістю 40 км/год.

Передрук із 
газети  «Голос України». 

І  ТАКЕ  БУВАЄ
СЮРПРИЗ ІЗ 

РІЗНОКОЛЬОРОВИХ СИНІВ

Найкорисніший полівітамінний 
засіб та ліки від багатьох захворю-
вань — настоянка з плодів шипшини.

Відвар плодів та коренів шипшини 
є полівітамінним, жовчогінним, сечо-
гінним засобом, що знижує кров’яний 
тиск. Він сприяє виробленню черво-
них кров’яних тілець та зміцнює стінки 
судин, поліпшує апетит. Візьміть 2 сто-
лові ложки сухих ягід, залийте двома 
склянками окропу, настоюйте у тер-
мосі 6-8 годин, потім обов’язково про-
цідіть. Давайте дітям по півсклянки, 
дорослим — по склянці тричі на день 

перед їдою протягом трьох тижнів. 
При гіпертонії робіть збір: 5 сто-

лових ложок плодів шипшини, по 2 
столові ложки плодів глоду трави су-
хоцвіту, по столовій ложці трави соба-
чої кропиви і кори крушини. Залийте 
200 мл окропу столову ложку збору, 
настоюйте півгодини, процідіть і при-
ймайте по 100 мл двічі на день.

А тим, хто страждає від знижено-
го тиску (гіпотонії), допоможе такий 
збір: по 4 частини плодів шипшини, 
коренів родіоли рожевої, по 3 частини 
плодів глоду і трави звіробою. Залийте 

склянкою окропу столову ложку збо-
ру, настоюйте 40 хв. і пийте по третині 
склянки двічі-тричі на день до іди.

Від гастриту зі зниженою кис-
лотністю шлункового соку змішайте 
по 3 столові ложки кореня шипшини 
та коренів аїру, по 2 столові ложки 
коренів півонії і листя подорожника, 
по столовій ложці трави материнки 
і кислиці звичайної. Залийте склян-
кою окропу столову ложку збору і 
настоюйте у термосі 2 години, проці-
діть. Приймайте по 2-4 столові ложки 
тричі на день за півгодини до їди.

Н Е  З А Б У В А Й Т Е  П Р О  Ш И П Ш И Н У

ВДЯЧНІСТЬ ВІД УСІЄЇ ДУШІ
Я вже літня людина, зустрічала на своєму життє-

вому шляху і радість, і горе. Та завжди вірила, що є 
на світі добрі люди, які здатні по щирості допомог-
ти. Тож звернулася до селищної ради із проханням 
допомогти організувати людей зрізати березу. Хочу 
висловити найщирішу вдячність селищному голо-
ві Г.П.Здольнику, заступнику О.О.Гайдамаченко за 
розуміння, чуйність, за те що не відмовили, орга-
нізували людей для роботи. Хай на вашій життєвій 
дорозі завжди зустрічаються тільки добро, радість і 
тільки такі щирі люди, як ви. Будьте здорові.

Л.Н.ОМЕЛЬЧЕНКО, 
пенсіонерка,

жителька Макарова, вул. Комінтерна.

УСІМ БАТЬКАМ ТА ЇХ ДІТЯМ! 
А ТАКОЖ УСІМ, ХТО 

ОБОЖНЮЄ ТВАРИН!
У Макарові до18 жовтня працює пересув-

ний Луцький звіринець. Відвідавши його, 
ви побачите тварин з різних куточків світу: 
грайливих мавп, поважних африканських 
левів, могутніх ведмедів, двогорбого верб-
люда та багато інших звірів.

Чекаємо на вас з 10 до 19 год.
(Звіринець розташований біля міліції).  
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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 “Філоненко“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 8-067-412-26-61; 8-067-538-19-86; 8-0412-44-97-01.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ в Макарові по вул. 
Заводська, 17 цегляний будинок+ділянку 
43 сотки+погріб, сарай, т. д. Вода та всі 
зручності на вулиці. Ціна - 300 тис. грн. 
Можливий 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 одному 
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 3-кімнатну квартиру в Макарові. Ціна - 
за домовленістю. Телефон - 8-063-634-98-11.

ПРОДАЮ 2-кімнатну квартиру в центрі Боро-
дянки (9/9, ліфт, 52/30/9, санвузел окремо, 
бойлер, засклений балкон, євровікна, 2 кон-
диціонери в хорошому стані). Ціна – за домов-
леністю. Телефон – 8-067-508-83-31.

ПРОДАМ або ЗДАМ квартиру в Макарові по 
вулиці Леніна. Телефони: 8-066-60-40-068, 
8-066-22-50-707.

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.

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 .

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.

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

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.

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.

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.

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ вислов-
люють глибоке співчуття головній медичній сестрі 
Ісідоровій Світлані Іванівні з приводу тяжкої втрати - 
смерті батька

ПОДТЬОПИ Івана Ілліча.

Г Р О М А Д С Ь К А  О Р ГА Н І З А Ц І Я 
“ Р І Д Н Е  М І С Т О ” 

веде прийом громадян та надає безкоштовні 
юридичні консультації з понеділка по п’ятницю 
з 14.00 до 18.00 за адресою: смт Макарів, вул. 
Леніна, 59-Б (другий поверх). 

Те л е ф о н  -  5 - 1 6 - 8 9 .

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛП 

ВЕСТ КИЇВ» (ідентифікаційний код 35706449; міс-
цезнаходження юридичної особи: 08044, Київська 
обл., Макарівський район, с. Фасова, вул. Івана 
Франка, буд. 2) повідомляє, що загальні збори 
акціонерів ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» відбудуться 23 
листопада 2009 р. о 14.00 за адресою: 01021, м. 
Київ, вул. М. Грушевського, буд, 30/1, 4 поверх.

Реєстрація акціонерів ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» буде 
здійснюватись за тією ж адресою 23 листопада 2009 
р. з 13.00 до 13.50.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Зміна правління ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ».
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхід-

но мати паспорт або документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів - паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та доручення на передачу їм права 
участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згід-
но чинного законодавства України.

З матеріалами з питань порядку денного мож-
на  ознайомитися за адресою: 01021, м. Київ, вул. 
М. Грушевського, буд. 30/1, 4 поверх.

Уповноважений працівник ВАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» 
з питання скликання та проведення загальних  зборів  
акціонерів -  заступник  голови  правління   Аптошкіна  
Ніна Олександрівна. 

Години прийому: щопонеділка з 12.00 до 13.00. 
Телефони для довідок: 8(044) 253-33-18; 
Факс 8(044)253-33-18; моб. 8067-121-73-70.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
В С. БОРІВКА

ПИЛОРАМНИКИ.
ЗАРПЛАТА - 50 ГРН. ЗА КУБ. М.
ТЕЛЕФОН - 8-067-463-72-22.

Будь-які види будівельних робіт, криниці під 
ключ. Якість гарантована. Тел. 8-096-563-80-30.

В І К Н А
    М Е Т А Л О П Л А С Т И К О В І

                               А Л Ю М І Н І Є В І
     ФАСАДИ. СЕКЦІЙНІ ВОРОТА. РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ. БАЛКОНИ.

Від 859 грн. 
   TROСAL

Від 820 грн. 
WDS

ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗНИЖКИ.

FAVORIT

Т Е Л :  8 - 0 9 5 - 5 7 5 - 9 9 - 6 4 ,  8 - 0 9 7 - 5 0 7 - 1 0 - 0 1

1200

1300

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ ДОБРИМ ЛЮДЯМ
Велике горе спіткало нашу родину – невблаганна 

смерть забрала найдорожчу для нас людину – чоло-
віка і батька

ПАПАХЧЯНА Володимира Новосартовича.
Немає таких слів, якими б можна було передати 

наш біль, гіркоту втрати рідної людини. Він був най-
міцнішою опорою в нашому житті, в ньому ми знахо-
дили свою розраду. Пам’ять про нього залишиться у 
наших серцях назавжди. 

В нестерпно тяжкі хвилини не лишили нас на-
одинці добрі люди, які підтримали морально і допо-
могли матеріально. Висловлюємо величезну подяку 
усім сусідам, рідним, близьким, друзям і знайомим, 
а також голові відділу з питань фізкультури і спорту 
райдержадміністрації, голові райради ТОВ «Колос», 
райдержадміністрації, ДЮСШ, особисто Гайдама-
ченко Олені Олексіївні та Легенькому Юрію Олек-
сійовичу. Спасибі вам, добрі люди, за доброту і ми-
лосердя, за розуміння і допомогу. Нехай ніколи ваші 
родини не знають зла і горя. Щиро дякуємо за все, 
що ви зробили для нас.

З глибокою вдячністю дружина, діти та внуки.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ВУЛИЦІ ЛЕНІНА!
У зв’язку з великими затратами на утри-

мання котельні в Макарові по вулиці Леніна 
та відсутністю споживачів теплової енергії 
котельня по вулиці Леніна виводиться з 
експлуатації.

Адміністрація КП КОР „Макарівтепломережа”.

ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ
Загублений номерний знак 27684КА 

на трактор МТЗ-82 ДП “Клавдіївський ліс-
госп“ прохання повернути за винагороду. 

Телефони: 3-42-21, 3-42-42.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Підприємство з виготовлення бетонних кілець 

ФОП „ Ольховець Любов Іванівна”, розташоване на 
західній околиці смт. Макарів по вул. Калініна, 34, 
має намір одержати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

Основними забруднюючими речовинами при вироб-
ничій діяльності підприємства є пил відсіву, піску та про-
дукти згоряння деревини на опалення приміщень - оксиди 
азоту, оксид вуглецю та зола, загальною кількістю близько 
0,8 т/рік, що надходять в атмосферне повітря через 6 дже-
рел викиду.

Вклад підприємства в існуючий рівень забруднен-
ня атмосферного повітря не перевищує затверджених 
нормативів ГДК.

Нормативний розмір санітарно-захисної зони (100 
м) витриманий. 

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Мака-
рів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 протягом 
місяця з дня опублікування оголошення.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво №430 від 28.02.1994 р. на право 
особистої власності на житло, яке знаходиться в Маковищі 
по вулиці Котовського №19, дійсно належить на праві при-
ватної, спільної власності ЛИТВІНОВІЙ Валентині Іванівні 
(1/4 частки), ЛІТВІНОВУ Олександру Олександровичу 
(1/4 частки), ЛІТВІНОВУ Едуарду Олександровичу (1/4 
частки), ЛІТВІНОВІЙ Вікторії Костянтинівні (1/4 частки), 
видане згідно розпорядження Макарівської райдержадміні-
страції від 15 лютого 1994 р. №30, вважати недійсним.

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
Велике горе увірвалося у нашу сім’ю. Воно забра-

ло від нас назавжди дорогу, ще молоду людину -
Аллу Володимирівну ШЕВЧЕНКО.

Вона залишила нас, а сама поринула у вічність, з 
якої назад дороги немає. Стежина вічної скорботи ні-
коли не заросте до її могили.

Ми висловлюємо щиру вдячність усім, хто нас 
підтримав у цей нелегкий час морально та допоміг 
матеріально. Зокрема, рідним, близьким, сусідам, 
колегам по роботі, кумам і всім щирим людям, які 
прийшли провести покійну в останню путь.

Родина ШЕВЧЕНКІВ.

ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку са-
дибного типу з надвірними будівлями, який знаходиться 
в селі Мар’янівка по вулиці Агробудівельна, 71, виданий 
18 грудня 1991 року згідно рішення правління колгоспу 
імені Калініна №17 від 13 вересня 1990 року і зареєстро-
ваний Київським міжміським бюро технічної інвентариза-
ції 17 липня 1992 року за №173 на ім’я КОЗАРЧУКА Ві-
талія Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНІ: книгу обліку доходів та витрат і свідоцтво про 
сплату єдиного податку серії Е №827957, видані суб’єкту 
підприємницької діяльності-фізичній особі 2614613051 
Державною податковою інспекцією в Макарівському ра-
йоні 25 грудня 2008 року на ім’я БАТУРІНА Миколи Фе-
доровича, вважати недійсними.

ЗАГУБЛЕНИЙ техпаспорт на житловий будинок, який зна-
ходиться в селі Зурівка по вулиці Горького, 21, виданий 
згідно рішення виконкому Макарівської селищної ради 
№4 від 16 січня 1992 року Макарівським бюро технічної 
інвентаризації 10 липня 1999 року на ім’я СОПЛЕНКО 
Ганни Антонівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії IV-КВ №001254, виданий 
29 березня 2001 року на підставі рішення виконкому Би-
шівської сільської ради на ім’я СУСЛОВОЇ Ніни Павлів-
ни, вважати недійсним.
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1 2 - 1 8  ЖО В Т Н ЯГ О Р О С К О П

С К А Н В О Р Д

ЗА ВЕЛІННЯМ СОВІСТІ

УКРАЇНКА ПОВЕРНУЛА 
ЗАБУДЬКУВАТОМУ ПОКУПЦЮ 

ПІВМІЛЬЙОНА
Помічник менеджера одного з магазинів у тор-

говельному центрі “Дубай Молл” у Дубаї (ОАЕ) 
українка Вікторія Маляренко повернула індій-
ському покупцю забутий ним у магазині пакет з 
500 тис. дирхамів (понад 270 тис. доларів США).

Розсіяним покупцем виявився великий індій-
ський бізнесмен М.А.Салем, який мешкає в Дубаї 
понад 40 років. Він зайшов у магазин “Patchi” купи-
ти коробку шоколаду. Шоколад чоловік узяв, а ось 
пакет з грошима, щойно отриманими в одному з 
банків, залишив. Забуті гроші знайшла Вікторія.

Власника грошей українка знайшла за квитанці-
єю банку, яка була у тому ж пакеті. Виявилося, що 
ці гроші бізнесмен мав намір перевести у благодій-
ний фонд свого батька, в Хайдарабад. 

Вікторія не вважає свій вчинок чимось особли-
вим і просто вчинила так, як підказала совість. Як 
зазначає видання, українка відмовилася від мате-
ріальної винагороди, запропонованої індійським 
підприємцем, і не захотіла фотографуватися для 
преси.

Вікторія Маляренко — одеситка, працює в ОАЕ 
понад десять років, а її батьки живуть у Маріуполі 
(Донецька область, Україна). “Є ще хороші люди 
на землі”, — прокоментувала газета “Галф Ньюз” 
її вчинок. 

ЧАРІВНИЙ 
СВІТ ПРИРОДИ

НЕ ПЕРЕСТАЄ ДИВУВАТИ 
РІЗНОМАЇТТЯМ 

На півострові Індокитай у Південно-
Східній Азії в районі річки Меконг учені ви-
явили 163 нові види рослин і тварин, серед 
яких є екзотичні. 

Виявлений на сході Таїланду новий вид 
жаби харчується не лише традиційною для 
амфібій їжею типу комах, а ще й полює на пта-
хів та на жаб. “Леопардова” ящірка з велики-
ми котячими очима оранжево-коричневого 
кольору була знайдена на архіпелагу Кат 
Ба, де Меконг впадає у Південно-Китайське 
море. Щодо ссавців, то торік у районі Вели-
кого Меконга було знайдено новий різновид 
землерийки і кажана. 

Усього, за даними Фонду дикої природи, 
з 1997 року на Землі виявлено майже 1200 
нових різновидів тварин і рослин. 

Геод. 
портативний 
інструмент

'

Період часу 
в розвитку 
суспільства

'
Кінцева 
стадія 

розвитку 
комах

Одяг, що 
облягає гру-
ди і спину

'

Сузір’я 
зодіаку

Вищі боги, 
діти Одіна

'

'

'

Корч

Офіційна 
мова 

Пакистану

Бойова 
машина

Одне 
з п’яти 
почуттів

Тварина 
родини 

напівмавп

'

Китайські 
коноплі

Невільник

Оболонка 
гусені

М’яке взяття 
зі шкури 
(амер.)

'

Чоловіче 
ім’я від 
кельт. 

“ведмідь“

'

'

'

'

'

Укр. 
поетеса 

“Пломінний 
день“

'

Спеціаль-
ний 

догляд за 
нігтями

Бог 
кохання 
(міф.)

Вид фізич-
них вправ

Нім. 
композитор 
XVII-XVIII ст.

'

'
'

'

'

'

'

Заручник 
(Давн. Русі)

Міжнарод-
ний договір Юшка 

з риби

Мала плане-
та (астр.)

Налог га 
Русі (іст.)

Чоловіче 
начало 
(Китай)

Особа 
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кара (христ.)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Збудження новизни су-

проводжуватиме всю вашу 
дiяльнiсть протягом тижня. 
Але у понедiлок можуть на-

здогнати старi проблеми. Зробiть 
те, що у ваших силах, а з вiвторка 
вже приступайте до реалiзацiї но-
вих iдей. Знайомства, обговорення 
спiльних проектiв, обмiн корисною 
iнформацiєю послужить актив-
ному розвитку кар`єрних планiв 
вже найближчим часом. Зробiть 
всю необхiдну домашню роботу у 
п`ятницю, щоб мати бiльше вiльного 
часу у вихiднi особисто для себе.

Сприятливi днi: 12, 16; 
несприятливi: 14.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваша робота починає при-

носити бiльше задоволення, 
i у вiдносинах з колегами те-
пер вiдчувається бiльше зго-

ди i комфорту. Використовуйте цей 
тиждень для вирiшення тих питань, 
якi допоможуть вам затвердитися на 
нових позицiях. Ви можете одержа-
ти пропозицiї про нову спiвпрацю. I 
цiлком iмовiрно, що особистi симпатiї 
i протекцiя зараз грають далеко не 
другорядну роль. Суботу присвятiть 
своїм близьким, влаштуйте невелике 
домашнє свято.

Сприятливi днi: 18; 
несприятливi: 13.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Прекрасний час, який роз-

будить вашi творчi резер-
ви й ентузiазм. У понедiлок 
спробуйте закiнчити те, 

що ви обiцяли колегам або близь-
ким. Вiвторок i середа - найкращi 
днi на цьому тижнi для укладання 
угод, посередницьких i ринкових 
операцiй. Можливi несподiванi 
подiї, якi примусять вас швидко 
переорiєнтуватися на новий напрям 
або переглянути своє ставлення 
до якоїсь теми або партнерства. 
Вихiднi сприятливi для поїздок.

Сприятливi днi: 15, 17; 
несприятливi: 16.

РАК (22.06-22.07)
Ви входите в смугу спри-

ятливих   змiн. I зараз багато 
чого залежить вiд того, якi 
теми ви обговорюєте з близь-

кими людьми i дiловими партнера-
ми. Як нiколи важливо знайти спiльнi 
цiлi, iнтереси, розподiлити ролi i на-
вантаження. Як i ранiше багато часу 
займатимуть домашнi справи. I ця 
сторона життя доставить вам ба-
гато приємних моментiв, якщо ви 
реалiзовуватимете дизайнерськi, 
композицiйнi рiшення. У вихiднi має 
сенс розширення кола спiлкування i 
вiдпочинок вiд усiх справ.

Сприятливi днi: 25, 29; 
несприятливi: 27.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей час оптимальний для 

змiцнення зв`язкiв, оформ-
лення договорiв i угод. 
Приступайте до найбiльш 

значущих справ з вiвторка. Поїзд-
ки i вiдрядження будуть хорошим 
стимулом для розвитку нового на-
пряму у вашiй дiяльностi. Можливi 
i знайомства романтичного харак-
теру. У четвер i п`ятницю залиште 
бiльше часу для домашнiх справ. 
Добре купувати предмети для при-
крашання iнтер`єру - аксесуари, 
посуд, тканини або щось особисто 
для себе.

Сприятливi днi: 12, 18; 
несприятливi: 14.

ДIВА (24.08-23.09)
Напруга попереднiх 

тижнiв вже позаду, i вашi 
плани тепер реалiзуються в 
сприятливiших умовах. Се-

реда - оптимальний день для того, 
щоб зважитися розпочати нову 
справу i вiдкрито заявити оточу-
ючим про свої намiри. Очiкуйте 
сюрпризiв i готуйтеся внести ко-
рективи в схеми вiдносин, що вже 
склалися. У вас є ще два тижнi, 
щоб зробити якомога бiльше iз за-
планованого, а потiм зосередитися 
на своєму особистому життi i захо-
пленнях.

Сприятливi днi: 16, 17; 
несприятливi: 13.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Значення цього тижня 

важко переоцiнити. За-
раз ви одержуєте вiдповiдi 
i дивiденди на зусилля, 

зробленi протягом цього року, i 
формуєте основи для розвитку 
нових напрямiв. Це i оптималь-
ний час для ухвалення важливих 
рiшень в особистому життi. Середа 
- найкращий день для рекламних 
заходiв, зустрiчей i оформлення 
дiлових i особистих стосункiв. У 
четвер i п`ятницю у вас з`явиться 
можливiсть серйознiше вникнути в 
суть змiн, що вiдбуваються.

Сприятливi днi: 12, 14; 
несприятливi: 17.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Напередоднi   важливих  

змiн   в дiловому i особистому 
життi  було б непогано пiдвести 
пiдсумки i розiбратися, чого 

ви хочете насправдi. Романтичнi 
iлюзiї поки можуть тримати вас в 
станi очiкування, але це зовсiм не те, 
що незабаром одержить розвиток. 
Звернiть увагу на iнформацiю, одер-
жану у вiвторок. Вона може вiдкрити 
вам новi межi справи, якою ви за-
ймаєтеся, або допоможе перевести 
на “новi рейки” вiдносини з кимось iз 
значущих осiб.

Сприятливi днi: 16; 
несприятливi: 12.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вся суперечнiсть ситуацiї 

на цьому тижнi полягає в 
поєднаннi нових можливос-
тей i старих зобов`язань. На-

магайтеся знайти баланс у вiвторок 
i середу. Оточуючі будуть схильнi 
сприяти просуванню ваших нових 
iдей i нададуть допомогу в осо-
бистих питаннях. Не соромтеся 
просити, якщо вам щось потрiбне 
- незабаром ваше становище дасть 
можливiсть вiдповiсти добром на 
добро i зробити багато корисних 
нововведень у спiльнiй справi.

Сприятливi днi: 15, 16; 
несприятливi: 14.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Цей тиждень зажа-

дає концентрацiї на тiй 
частинi вашої дiяльностi, 
вiд якої ви очiкуєте доходу 

в перспективi. Можуть з`явитися 
проблеми, i вам краще не слухати 
поради оточуючих, а розрахову-
вати на власний здоровий глузд. 
Рiшучi дiї в обраному напрямi бу-
дуть виправданi у четвер. Мож-
ливо, ви захочете переглянути 
свої зобов`язання i вiд чогось 
звiльнитися. У суботу, навпаки, 
оптимальними будуть новi угоди i 
початок стосункiв.

Сприятливi днi: 12, 18; 
несприятливi: 16.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Обставини складаються 

для вас найкраще. Хоча ви 
можете бути налаштованi на 
щось iнше. Середа виявить-

ся поворотним днем, коли ви зва-
житеся на перегляд своїх вiдносин 
або обов`язкiв. Змiни оптимальнi, 
але вам доведеться швидко роз-
ставити акценти i залишити сумнiви 
щодо зробленого вибору. Тиждень 
пiдходить для поїздок. Вiзьмiть не-
велику вiдпустку або хоч би один 
день проведiть так, як вам хочеть-
ся. Це допоможе швидко вiдновити 
форму.

Сприятливi днi: 17; 
несприятливi: 13.

РИБИ (20.02-20.03)
На рiдкiсть вдалий перiод. 

Без особливої напруги 
ви досягнете успiху в тих 
справах, якi запланували, 

i легко погодите з партнерами 
спiльнi iнтереси й цiлi. З середи 
з`являться новi обставини, якi 
допоможуть вам вiдкоректувати 
напрям для ще бiльшого успiху. 
Фiнансова сторона ваших справ 
зараз складається сприятливо, i 
варто подумати про те, що хорошi 
часи не можуть тривати вiчно - i 
зробити вiдповiднi внески i нако-
пичення.

Сприятливi днi: 15, 18; 
несприятливi: 17.

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ПІШИЙ ПОХІД 
НА ПІВНІЧНИЙ  ПОЛЮС 

На початку 2010 року команда українських по-
лярників здійснить піший похід за маршрутом Шпіц-
берген — Північний полюс — Гренландія. 

Як повідомив ЗМІ керівник проекту Олександр 
Прєсний, мета експедиції — на практиці довести 
ефективність розробленої в Україні методики тре-
нування організму, яка дає можливість в умовах 
наднизької температури залишатися здоровим і 
бадьорим без прийому будь-яких стимулюючих за-
собів. 

“Більше того, застосування цієї методики дає 
шанс людям старшого віку на безмедикаментозне 
омолодження організму. Ми на власному прикладі 
доведемо це, пройшовши майже дві тисячі кіломе-
трів в умовах Арктики від Шпіцбергена до Північно-
го полюсу, а звідти до Гренландії з швидкістю 50 кі-
лометрів за добу”, — сказав Олександр Прєсний. 

Автори проекту сподіваються, що розроблена 
вітчизняна методика сприятиме пришвидшенню 
темпів освоєння Арктики та Антарктики і активній 
участі у цьому процесі нашої держави. 

Проект здійснюється під прапорами Чехії, Ав-
стрії, Угорщини, США, Данії, Росії, Норвегії.

Нині полярники тренуються у Київській області, а 
у грудні планують провести тренування у полярних 
широтах.

Проект “Арктида” його ініціатори присвятили 
100-річчю відкриття Північного Полюсу американ-
цем Робертом Пірі.
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