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В  Н АС Е Л Е Н И Х  П У Н К Т А Х  РА Й О Н У  В  2 0 0 9  Р О Ц І

Відповідно до Законів 
України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», «Про 
теплопостачання», «Про 
житлово-комунальні по-
слуги», Правил надання 
послуг з централізовано-
го опалення, постачання 
холодної та гарячої води 
і водовідведення, затвер-
джених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 
21.07.2005 №630, пункту 
4 Приміток до норм спо-
живання природного газу 
населенням у разі відсут-
ності газових лічильників, 
затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів 

України від 08.06.96 
№619, на виконання роз-
порядження голови об-
лдержадміністрації від 
05.10.2009 №874 «Про 
початок опалювального 
сезону в населених пунк-
тах області у 2009 році» 
та у зв’язку із зниженням 
середньодобової темпе-
ратури повітря нижче 8 
градусів тепла:

1. Розпочати з 15 жов-
тня 2009 року опалюваль-
ний сезон у населених 
пунктах Макарівського 
району.

Опалення дошкільних, 
шкільних закладів та за-

кладів охорони здоров’я 
району розпочинати згід-
но із заявами керівників 
установ, узгоджених з ор-
ганами місцевого само-
врядування.

2. Підключення спо-
живачів до систем тепло-
постачання здійснювати 
при наявності актів готов-
ності до опалювального 
сезону (додаток 10 до 
Правил технічної експлу-
атації теплових установок 
і мереж, затверджених 
наказом Міністерства па-
лива та енергетики Укра-
їни від 14.02.2007 №71, 
зареєстрованим у Мініс-

терстві юстиції України 
5 березня 2007 року за 
№197/13464), проведе-
них розрахунках і пога-
шенні заборгованості за 
енергоносії.

3. Відповідальність за
дотримання вимог по-
рядку підключення спо-
живачів до систем тепло-
постачання покласти на 
сільських та селищних 
голів.

4. Контроль за виконан-
ням цього розпорядження 
залишаю за собою.

П. І. ЛЕВКОВСЬКИЙ,

в. о. голови 

адміністрації.

ЕКОНОМІЯ І ЩЕ 
РАЗ ЕКОНОМІЯ

М.М.НІЩЕНКО – технічний ке-

рівник:

– Чекала й нас така доля, - гово-
рить Микола Миколайович, - коли 
на початку року сталося значне 
підвищення ціни на газ. Це від-
разу вплинуло на роботу і перший 
квартал підприємство завершило 
із збитками. Регулярно зростають 
ціни на електроенергію та борошно. 
Шукаючи шляхи виходу з критичної 
ситуації, перш за все звернулися до 
робітників з проханням, щоб добро-
совісно ставилися до використання 
електроенергії; провели навчання 
на тему раціонального використан-
ня енергоресурсів з працівниками 
котельні. Дала економію й заміна 
печі ФТЛ-2 на більш економічну 
«Муссон-ротор» 99 К. Нещодавно 
замість парового котла, що працює 
на газу, встановили електричний 
парогенератор. Вжиті заходи сприя-

ли зекономити з початку року більше 
150 тисяч кубометрів газу. В грошо-
вому еквіваленті це більше 300 тисяч 
гривень. Якби не ця економія, завод 
чекало банкрутство.

 
ЗА РЕЦЕПТОМ ПРАБАБУСЬ

 Г.П.ПРИХОДЬКО – начальник 

виробничої лабораторії:

– Наш хліб, – розповідає Галина 
Павлівна, – має чотири  складові: бо-
рошно, сіль, дріжджі, вода, такий, як 
пекли наші бабусі, прабабусі в дав-
нину. Ми не додаємо в тісто жодних 
хімічних інгредієнтів.

– Як контролюєте випікання хлі-
ба? Запитую через те, що надходять 
від людей нарікання на його погані 
смакові якості.

– Перш за все зазначу, що рані-
ше ми працювали з «Київмлином», 
яке забезпечувало високоякісне 
борошно. Нині підприємство від-
мовилося від дрібних товаровироб-
ників і співпрацює з потужними хлі-

бозаводами. Тож довелося шукати 
інших постачальників і не одного. 
Іноді купуємо борошно сортове, а 
на вигляд воно «сірувате». Різниця 
в «білизні» допустима у межах 37-
55 одиниць. Це коливання у «різни-
ці» і впливає на якість борошна, що 
в свою чергу - на випечений хліб. 
Кожна партія борошна проходить 
контрольну випічку, визначається у 
ньому клейковина для регулювання 
кислотності. Пекарі чітко дотриму-
ються параметрів технологічного 
процесу випікання хліба, який має 
відповідати держстандарту.

КАДРИ – ГОЛОВНИЙ 
КРИТЕРІЙ

Н.Г.МАТВІЄНКО  – економіст:

– Кадри вирішують все, – допо-
внює розповідь колеги Наталія Геор-
гіївна. – Робота на нашому заводі не 
з легких, у три  зміни.

– Пам’ятаю, рік тому у щоріч-
ній ярмарці вакансій ви теж брали 
участь. А нині яка ситуація з робітни-
чими кадрами?

– Середня чисельність працюючих  
80. Середньомісячна заробітна плата 
майже 1900 гривень. На даний час під-
приємство стовідсотково забезпечене 
спеціалістами. Це результат цілеспря-
мованої роботи у цьому питанні.

–    І в чому ж вона полягає?

18 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

З  2 4  Х Л І Б О З А В О Д І В  О Б Л А С Т І 
З А Л И Ш И Л О С Я  Ч О Т И Р ИУ розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» у першій же його статті 24 записано: «Усі 
люди від народження є вільними і рівними у своїй гідності 
та правах (як і в нині діючій Конституції України). Права і 
свободи людини є невідчужуваними та непорушними». І 
далі пішов перелік прав: на вільний розвиток особистості, 
на життя, на повагу, особисту свободу, свободу слова… 
45 статей у другому розділі вказують, які людина має у 
нашій державі права і … аж 4 – обов’язки, а саме: захист 
України, неухильно додержуватися Конституції, сплачу-
вати податки, не заподіювати шкоду довкіллю, історичній 
та культурній спадщині». А чи не забагато надано прав у 
державі, де на сьогодні й так панує безкарність, вседоз-
воленість, корупція, мафія?

У проекті Закону України «Про внесення змін до Кон-
ституції України» більш чітко розмежовані функції законо-
давчої, виконавчої влади та Президента України, чого в 
нині діючій немає. 

Якщо нинішню Конституцію не виконують, то сумніва-
юся, що будуть дотримуватися нової. Який тоді смисл її 
переписання? Потрібно, щоб закони не можна було обі-
йти, як це у нас робиться.

Двопалатний парламент – це щось таке непевне. А от 
зняття недоторканості з депутатів та посадовців, які теж 
мають такі привілеї, – на часі.

•

•

•

В ньому взяли участь виконуючий обов’язки голови облдержадміністра-
ції Ю.Ковбасюк, делегації регіонів України, районів Київської області, по-
літичні та громадські діячі, ЗМІ. В рамках заходу відбулося богослужіння, 
освячення пам’ятного хреста, покладання квітів до пам’ятника І.Мазепі, 
відкриття козацької ярмаркової площі, проведено козацькі спортивні зма-
гання.

У відкритті меморіального комплексу - Парку козацької слави взяла 
участь делегація нашого району на чолі із виконуючим обов’язки голови 
райдержадміністрації Петром Левковським та заступником голови район-
ної ради Григорієм Невмержицьким.

До редакції останнім часом надходять скарги на 
те, що листоноші доставляють передплатникам «Ма-
карівські вісті» із запізненням. Прохання до всіх чита-
чів: у таких випадках звертатися у відділ поштового 
зв’язку. Якщо на вашу скаргу не реагують, телефо-
нуйте до редакції. Ми зацікавлені, щоб читач отриму-
вав нашу газету у день її виходу – щоп’ятниці.

Б У Д Ь Т Е  З  Н А М И   – 
Ч И Т А Й Т Е  

« М А К А Р І В С Ь К І  В І С Т І »
Триває передплата на 2010 рік на „Макарівські 

вісті”.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що 

районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми 
й надалі оперативно інформуватимемо вас про 
життя Макарівщини та його людей, надаватиме-
мо, враховуючи читацькі пропозиції та побажан-
ня, консультативну 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 отримати перший 
номер газети, завітайте до найближчого відділення 
зв’язку й оформіть передплату.

Передплатна вартість:
на півроку – 39.42 грн.,
на рік -  78.84 грн.

Наш індекс: 61291

Поштові послуги: 
на 6 міс. – 2.55 грн.,
 на рік  -  3.90 грн.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ 

УКРАЇНИ»: ДУМКИ ЛЮДЕЙ

•
Жінка-мати тримає на руках дитину. Видно на її обличчі щасливу усмішку 

і, ніби вчувається, радісний дзвінкоголосий сміх дитини, яка обігріта тепли-
ми материнськими долонями. Здавалось би, звичайна культурна композиція 
«Материнство», якби вона не була зроблена із… тіста, (а виглядає як марму-
рова). Такий витвір представили цього разу на традиційний щорічний конкурс 
пекарів ВАТ «Київхліб» макарівські майстрині. Дивлячись на скульптурну ком-
позицію, подумала: «Ось так у долонях тримає своє дітище-завод трудовий 
колектив». Тож, коли більшість споріднених підприємств області збанкрутіли, 
ДП «Макарівський хлібозавод» ВАТ «Київхліб» працює.

13 жовтня зібралися у Макарівській 
картинній галереї художники району 
на урочистості з нагоди професійного 
свята – Дня художника. Відкрив його 
голова районної ради Микола Вара-
ницький. Він привітав художників Ма-
карівщини з їх професійним святом і 
вручив цінні подарунки Анатолію Мар-
чуку та художнику із Бишева Віктору 
Клименку.

Одержали із рук голови районної 
ради подарунки також майстрині ви-
шивок. Зокрема, Віра Миколаєнко із 
Колонщини та Катерина Синяченко з 
Гавронщини. Подякував художникам 

та майстриням вишивок Герой Укра-
їни, народний артист України наш 
земляк Анатолій Паламаренко.

Щирі подяки винуватцям торжества 
висловили також заступник голови рай-
держадміністрації Олександр Гуменюк, 
заступник голови районної ради Гри-
горій Невмержицький, начальник від-
ділу культури і туризму райдержадміні-
страції Ліна Факторович, письменник із 
Ситняків Іван Захарченко, композитор 
Віктор Степурко та інші учасники «круг-
лого столу».

Іван КАРУН.

Щ И Р І  В І Т А Н Н Я 
Х У Д О Ж Н И К А М …

14 ЖОВТНЯ В С. МАЗЕПИНЦІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС, ПРИУРОЧЕНИЙ ДО 300-РІЧЧЯ СМЕРТІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ І.МАЗЕПИ

П А Р К  К О З А Ц Ь К О Ї 
С Л А В И  У  М А З Е П И Н Ц Я Х
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ВІДБУВСЯ VI З’ЇЗД ПАРТІЇ 
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Минулої суботи в Києві відбувся VІ з’їзд партії «Спра-
ведливість» (голова ради партії колишній міністр освіти 
Станіслав Ніколаєнко), партії, яка у центр економічної, 
соціальної та гуманітарної політики ставить людину, на-
дає пріоритет труду над капіталом, прагне здолати бід-
ність і злидні. В з’їзді взяли участь лідери КПУ, Політичної 
партії «Союз лівих сил», СДПУ (о). 

Одним із рішень було утворення виборчого блоку лі-
вих і лівоцентриських сил. Делегати затвердили „Угоду 
про створення і принципи діяльності виборчого блоку лі-
вих сил на період проведення виборів Президента Украї-
ни 17 січня 2010 року, місцевих органів самоврядування, 
міських, селищних і сільських голів та на чергових вибо-
рах до Верховної Ради України”. 

З’їзд висунув єдиного кандидата у Президенти Укра-
їни - першого секретаря ЦК КПУ, керівника фракції кому-
ністів у Верховній Раді України Петра Симоненка, а також 
делегував 203 представників обласних партійних органі-
зацій на міжпартійний з’їзд виборчого блоку, який відбу-
деться 20 жовтня. 

Віктор ОБОДОВСЬКИЙ,

делегат з’їзду.

ЗРОСТЕ ЗАРПЛАТА ВЧИТЕЛЯМ 

Так відомий економіст та політик Сергій 
Тігіпко відреагував на інформацію в пресі 
про плани тиску Росії на Україну в питанні 
вибору постачальника ядерного палива 

для атомних електростанцій. Ідеться про 
внутрішні документи корпорації «Роса-
том», в яких сказано про можливий полі-
тичний вплив на Київ з метою просування 
на український ринок паливних касет ком-
панії «ТВЭЛ» та протидію експансії амери-
канської  Westinghouse.

«З одного боку, ми звинувачуємо 
Росію в політичному впливі на Україну. 

З іншого – чуємо про можливі поступ-
ки Москві в ядерній сфері з боку уря-
ду Юлії Тимошенко в обмін на відміну 
«Газпромом» штрафів за невибір газу. 

Є ще президент Віктор Ющенко, 
який наполягає на диверсифіка-
ції поставок палива та фактично 
лобіює інтереси американської 
компанії. Така політизація питан-
ня про співробітництво в ядерній 
сфері недопустима, це прямий 
шлях до появи другого Чорноби-
ля», – вважає Сергій Тігіпко.

«Досі Україна споживала ро-
сійське ядерне паливо і проблем 
не виникало. У той час як перехід 
на американські паливні збірки – 
передчасне рішення», – говорить 
Тігіпко. Як відомо, Westinghouse 
програла «ТВЭЛ» тендери на по-
стачання ядерного палива до Че-

хії та Фінляндії, причому в чехів виникли 
проблеми на одній із АЕС через паливо 
на третьому році випробувань. «Україні 
потрібно утриматися від спішних рішень 
– надто великою може виявитися ціна по-
милки. Бажання уникнути монополізації 
постачань – це добре. Але самого тільки 
бажання замало, щоб робити такий сер-
йозний вибір», – впевнений політик.

У Бучу минулої суботи з’їхалися 
представники інтелігенції Київ-
щини, де на порядок денний збо-
рів винесли головне питання, від 
якого залежить майбутнє України: 
підтримка єдиного кандидата від 
демократичних сил на пост Прези-
дента України Юлію Тимошенко, ни-
нішнього Прем’єр-міністра України, 
лідера найвпливовішої політичної 
партії «ВО «Батьківщина». З наступ-
ного тижня стартує виборча кампа-
нія з виборів Президента. Кандида-
тів чимало і переважна більшість з 
них чоловіки. Але ж країною за роки 
Незалежності вже правила «сильна 
стать». Проте, замість поступу впе-
ред, країна сповзла в економічну 
прірву, натомість процвітає коруп-
ція, розгул бандитизму, зупиняють-
ся підприємства, масове безробіт-
тя, невизначеність у завтрашньому 
дні. Україна втрачає імідж як в Єв-
ропі, так і в цілому світі через вну-
трішні політичні чвари. З цим без-
ладом в країні не хоче миритися 
інтелігенція пристоличної області, 
вона хоче бачити Україну еконо-
мічно сильною, процвітаючою, 
щоб народ жив у достатку, маючи 
достойну зарплату, пенсію. 

Саме завдяки неймовірним 
зусиллям Юлії Володимирівни 
вдалося навести порядок у сво-
єчасній виплаті зарплат бюджет-
никам, пенсій пенсіонерам, зу-
пинено махінації на валютному 
ринку, відновлюють роботу шах-
тарі, авіабудівники… Є позитивні 
напрацювання і зрушення і в інших 
сферах народного господарства. 
Нарешті селяни почали безоплат-
но отримувати акти на земельні 
паї. В тему зборів з цього приводу 
сказала викладачка вищої школи 
кобзарського мистецтва з Кагар-
лицького району Антоніна Литвин: 
“Якщо чоловіки не справляються зі 
своїми обов’язками, тоді до керма 
треба ставити жінку. В нашій краї-
ні назріла така необхідність. І цією 
жінкою є Юлія Володимирівна Ти-
мошенко. Жінка мужня, розумна, 
працьовита інтелігентна і красива. 
Жінка, котра уособлює в собі Укра-
їну. Ми віримо їй”.

Серед представників інтелігенції 
люди різні за віком, життєвим до-
свідом, освітою, молоді і сивочолі: 
вчителі, лікарі, інженери, працівники 
сільського господарства… Зібралися 
вони за покликом душі, серця, уболі-

ваючи за майбутнє України.
– Мені вже 75 років, – почав 

свій виступ заслужений працівник 
сільського господарства з Києво-
Святошинського району Алім Шев-
ченко, – і боляче від того, що наша 
країна з такими працьовитими, 
освіченими людьми, маючи енер-
гетичні запаси, передові техноло-
гії, занепадає. Бо у керівництво 
держави пнеться навіть той, хто 
багато говорить, а ні знань, ні до-
свіду, як керувати країною не має. 
А Юлія Володимирівна знає як ви-
вести Україну з кризи і довела це 
на практиці. 

– Юлія Володимирівна — справ-
жній лідер, тільки диву даєшся, як вона 
всюди встигає, де знаходить на все 
час, – наголосила вчитель з Броварів 
Валентина Муслієнко. – Вона формує 
команду однодумців і з нею будувати-
ме нову Україну, Україну, якою пиша-

тиметься її народ, яку поважатиме і 
визнаватиме Європа, світ.

Посланці з багатьох районів і міст 
області взяли участь у зборах. Ма-
карівщину представляла директор 
централізованої районної бібліотеч-
ної системи Валентина Йовенко.

На зборах представники інтелі-
генції області, обговоривши і вніс-
ши поправки, одноголосно ухва-
лили звернення щодо висунення 
єдиного кандидата від національно-
демократичних сил на пост Прези-
дента України Юлію Тимошенко. 

“Сьогодні в нашій державі скла-
лася загрозлива ситуація. Бло-
кується робота Верховної Ради 
України. Саботується робота уряду 
і парламентської демократичної  

коаліції з наслідками світової еко-
номічної та фінансової кризи. Пред-
ставники потужного фінансово-
промислового клану все яскравіше 
демонструють схильність нехтувати 
нормами демократії і права, відсто-
юють інтереси не України, а інших 
держав, роблять все, щоб розколо-
ти країну. 

Ми - інтелігенція Київщини за-
кликаємо всіх представників  де-
мократичних сил України висунути 
єдиним кандидатом на пост Прези-
дента України – Юлію Володимирів-
ну Тимошенко та підтримати наше 
звернення.

Вважаємо за необхідне:
- представникам  усіх націо-

нально-демократичних сил досяг-
нути  домовленостей напередодні 
президентських виборів;

- всім демократично налаштова-
ним націонал-патріотичним силам 

піти на вибори з єдиним кандидатом, 
знявши при цьому соціальну напругу, 
розбрат та ворожнечу в суспільстві, і 
тим самим відновити втрачену дові-
ру народу до влади;

- силами громадськості та па-
тріотично налаштованих об’єднань 
громадян розгорнути широку 
організаційно-пропагандистську ро-
боту, спрямовану на забезпечення 
максимальної підтримки Юлії Воло-
димирівни Тимошенко на виборах 
Президента України 17 січня 2010 
року.

Тільки в єдності по-справжньому 
патріотичних сил  здобудемо пере-
могу!” - йдеться у зверненні.

Інф. «М.в.».

ВОНИ ВІРЯТЬ ТИМОШЕНКО

Сергій ТІГІПКО: «УКРАЇНІ НЕ 
ПОТРІБЕН ДРУГИЙ ЧОРНОБИЛЬ»

«Головним критерієм вибору постачальника ядерного палива для україн-
ських АЕС у довгостроковій перспективі повинна стати безпечність. На дру-
гому місці – економічна доцільність. А політичні пристрасті взагалі не пови-
нні враховуватися». 

На 32,5% зросте заробітна плата вчителям серед-

ніх шкіл протягом 2010 року. Про це Прем’єр-міністр 

Юлія Тимошенко повідомила на розширеному  засі-

данні Уряду, де розглядали питання   «Про стан й пер-

спективи розвитку загальної середньої освіти». 

«Для всіх учителів Укра-
їни ми плануємо підви-
щити заробітну плату з 1 
січня 2010 року на 22,5% 
відразу, і потім ще на 10% 
поетапно, до кінця року», 
- сказала вона. Звертаю-
чись до присутніх на засі-
данні представників шкіл, 
Тимошенко підкреслила, 
що, незважаючи на кризу, 
протягом  2010 року під-
вищить заробітну плату 
майже всім працівникам 
бюджетної сфери: педаго-
гам, медикам, працівникам 
культури, бібліотекарям. 

Всі пам’ятають, що 
протягом 2008 року, поки в 
Україну не прийшло лихо у 
вигляді найглибшої з трид-
цятих  років світової еконо-
мічної кризи, Тимошенко 
раз за разом, послідовно 
збільшувала прожитковий 
мінімум, заробітні плати 
бюджетникам, пенсії та 
стипендії. З кінця минуло-
го року почалися глобаль-
ні потрясіння, які так чи 
інакше не оминули жод-
ної країни. Тимошенко як 
сильному лідерові вдало-
ся захистити Україну від 

найбільш небезпечних на-
слідків кризи. Бюджет ви-
конується, виплачуються 
допомоги, пенсії і зарплати 
бюджетникам, глава Уряду 
не дозволяє підвищувати 
ціну на газ для населен-
ня. Тепер же, ледве-ледве 
з’явилися перші ознаки 
стабілізації та відроджен-
ня економіки, Тимошенко 
тут же знайшла можливість 
бодай трохи підвищити 
зарплати тим, хто перебу-
ває у  найбільш скрутному 
становищі.  Словом, вона 
працює. 

На  засіданні Уряду 
було затверджено план 
розвитку загальної серед-
ньої освіти на 2009-2012 
роки. При цьому Юлія 
Тимошенко відзначила, 
що першочерговим за-
вданням є інформатиза-
ція навчального процесу. 
В наступному році серед-
ні школи мають одержати 
пільговий доступ до Інтер-
нету. Уряд також веде пе-
реговори з виробниками 
щодо закупівлі під держав-
ні гарантії комп’ютерної 
техніки для шкіл. 

Юлія Тимошенко по-
відомила, що будівництво 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів з високим сту-
пенем готовності буде за-
вершено – кошти надасть 
Уряд. Вирішено також пи-
тання придбання школами 
продуктів харчування та  
обов’язкової сертифікації 
продуктів шкільних асор-
тиментів. 

Урядовцям Тимошенко 
доручила внести за ухва-
леними рішеннями зміни 
до  Держбюджету-2010. 
Вона запевнила директо-
рів шкіл, що фінансування 
у будь-якому випадку по-
чнеться вчасно – з 1 січ-
ня. Навіть якщо до виборів 
президента держбюджет 
на 2010 рік не буде прийня-
тий, після виборів і ство-
рення ефективної коаліції 
його ухвалять у найкорот-
ший термін, - підкреслила 
Юлія Тимошенко. 

Створено Раду дирек-
торів шкіл при Кабінеті міні-
стрів України, яка буде пра-
цювати разом із Урядом на 
постійній основі. Юлія Тим-
ошенко також вважає, що 
директорам шкіл має бути 
наданий статус державних 
службовців. Ймовірно, ста-
тус держслужбовців отри-
мають і класні керівники. 

Кирило ПЕТРИКІВ.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
– Ми проводимо відповідну професійно-агітаційну ро-

боту серед випускників шкіл, запрошуємо учнів до нас на 
екскурсію для ознайомлення з професією пекаря. Бажа-
ючих направляємо на навчання в училище або виші. На-
приклад, за рахунок заводу нині здобувають вищу освіту 
на заочній формі навчання Оксана Іванченко та Людмила 
Павленко. За тими, хто приходить до нас працювати, за-
кріплюємо досвідчених наставників, які протягом місяця 
навчають «азів» хлібопекарської справи. Потім кваліфіка-
ційна комісія проводить атестацію.

БІЛЬШЕ 6 ТОНН ХЛІБА НА ДОБУ  
– ДЛЯ МАКАРІВЧАН

Пригадую ті часи, коли випічка «Макарівського хлі-
бозаводу» користувалася великим попитом не тільки у 
жителів району, а й приїжджих. Навіть від’їжджаючи, гос-
ті брали хліб із собою, щоб почастувати вдома рідних, 
друзів. Сьогодні такого не чути. У чому справа? З при-
воду цього цікавлюся думкою директора підприємства 
А.О.ПОДОЛЯКА.

– Можливо, я повторюся, але якість хліба залежить 
напряму від якості борошна. При тій же самій технології, 
за якою працювали й десятки років тому, але при ниніш-
ній сировині маємо такий хліб. Щодоби  реалізуємо на-
селенню району більше шести тонн шести видів хліба та 
хлібобулочних виробів. Макарівський хлібозавод працює 
в умовах жорсткої конкуренції. З 24 хлібозаводів в області  
залишилося чотири. Райони нашої області забезпечують 
хлібом з м. Києва, Черкас, Чернігова, Полтави, Бердиче-
ва, Житомира. 

Колектив нашого заводу постійно працює над випус-
ком високоякісної продукції. Порівняно з іншими вироба-
ми наш хліб натуральний, без хімічних добавок, через що 
він довго не лежить. І це природно. Натуральний продукт 
ціниться найбільше в усьому світі. 

У неділю День працівників харчової промисловості. 
Вітаю від щирого серця трудівників нашого заводу з про-
фесійним святом. Бажаю усім родинного щастя, міцного 
здоров’я, успіхів у роботі, щоб завжди люди були задо-
волені результатами праці. Вклонімось людям,  чиї руки 
пахнуть хлібом!

Бесіду вела Світлана ТРИГУБ.

З 24 ХЛІБОЗАВОДІВ ОБЛАСТІ 
ЗАЛИШИЛОСЯ ЧОТИРИ

: : : 
О Ф І Ц І Й Н О

: : : :



3№ 42  16 жовтня  2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

“ЛЮБОВ Є НАЙКРАЩОЮ РЕЛІГІЄЮ, БО ЯКЩО ХТОСЬ 
КОГОСЬ ЛЮБИТЬ, ТО ВІДДАСТЬ ЙОМУ ВСЕ БЕЗ МОЛИТВИ”

Якось завітавши у гості 
до дружної родини лікарів 
Макарівської центральної 
районної лікарні Писаренків, 
несподівано потрапила на 
святкування дня народження 
їхнього найменшого синоч-
ка. Йому саме виповнилося 6 
років і 8 днів. Родзинка в тім, 
що Павлик сказав, що відчує 
себе 6-річним, коли задує 
свічки на святковому торті, 
бо через сімейні обставини  
цього не вдалося зробити ра-
ніше. Поки діти допомагали 
мамі накривати на стіл, Юрій 
Миколайович запропонував 
переглянути родинні фото-
знімки, яких, завдяки його 
захопленню, накопичилася 
величезна кількість. Вдив-
ляючись в усміхнені облич-
чя на фотографіях, на мить 
здалося, ніби переглядаєш 
різнобарвні сяючі разки не-
повторного намиста, кожна 
намистинка-фото, якого ві-
дображає цікаве і наповнене 
життя родини, яка разом ділить 
і труднощі, і  радощі, розвива-
ється і творчо вдосконалюється 
кожного дня… Ось уже родина 
за святковим столом. Павлик  з 
першого разу задуває свічки, всі 
разом вітаємо його. Він ніби од-
разу стає дорослішим, і пізніше, 
після святкового обіду, з поваж-
ним виглядом допомагає всім 
прибирати зі столу. 

– Вам хочеться по-доброму 
позаздрити. Чи важко зберегти 
диво-вогник справжньої любові 
у сімейному житті? – запитую у 
Лариси Віталіївни та Юрія Мико-
лайовича.

– Впевнена,  що сімейне жит-
тя – це не лише труднощі і випро-
бування, а й можливість набуття 
цінного життєвого досвіду, який 
допомагає їх долати. Треба по-

більше спілкуватися, а не пе-
реживати прикрощі мовчки, бо 
саме від цього і виникає більшість 
непорозумінь. Коли ж всі турботи 
розділяєш з родиною, то врешті-
решт негаразди відходять у ми-
нуле, залишаючи в пам’яті лише 
найкращі і найсвітліші моменти, 
які вправно фіксує мій чоловік. 
Радуюсь його захопленням, він 
щораз придумує щось цікаве і 

дивує в цьому завжди, 
– вступила першою в 
розмову Лариса Віта-
ліївна.

– А ще, якось щас-
тить нам на добрих і 
привітних людей, і на 
незабутні зустрічі, що 
розширяють обрії піз-
нання і дарують радість 
знайомства з чимось 
новим і незвичайним, 
– додає Юрій Микола-
йович.

  Доленосною стала 
і зустріч майбутнього 
подружжя. Обоє на-
вчалися в Київському 
медінституті, щоправ-
да Юрій на п’ятому, а 
Лариса на першому 
курсах і жили на од-
ному поверсі в гур-
тожитку. Одружилися 
через рік. Юрій був 
направлений на робо-
ту в Макарівську ЦРЛ 
ендокринологом. Піс-

ля народження доньки Лариса 
на рік взяла академвідпустку, і 
пізніше, коли Вікторію віддали 
в дитячий садочок, продовжила 
навчання. Здобула фах лікаря 
загальної практики сімейної ме-
дицини (до речі, сьогодні вона 
ще й викладає у Макарівському 
медучилищі). Як і кожній моло-
дій сім’ї, їм довелося справля-
тися з багатьма труднощами, 

адже треба було і працювати, і 
навчатися, ростити і виховува-
ти доньку, вирішувати житлові 
питання. Навчилися самі ор-
ганізовувати та планувати. За 
п’ятнадцять років життя в Мака-
рові вони змінили аж 7 квартир! 
Але остаточно вирішити про-
блему з житлом їм допоміг го-
ловний лікар Макарівської ЦРЛ 
Петро Андрійович Сидоренко.

Клопотів та справ побіль-
шало, коли народилися донька 
Юлія, а згодом ще два синочки 
– Богдан і Павлик. Намагаються 
кожному приділити увагу. Якщо 
ж часу  не вистачає, то хоча б 
підійти, обійняти, сказати щось 
приємне, поцікавитися справа-
ми.

 Як і в більшості сімей, більше 
часу з дітьми проводить мама, 
тому що тато постійно на роботі. 
Лариса Віталіївна намагається 
створити атмосферу тепла і за-
тишку вдома. В цьому їй всіляко 
із задоволенням допомагають 
діти.  Це одразу відчувається, коли 
тільки переступаєш поріг їхньої 
оселі. Дівчата допомагають мамі 
на кухні. Хлопці вчаться у тата гос-
подарювати. Особливість  родини 
у її життєлюбності, у вмінні бачити 
позитивні моменти життя навіть у 
його негативних проявах. Коронні 
фрази господаря родини – «Так, 
життя прекрасне»,  – «Сьогодні – 
найкращий день у моєму житті». 

' СТОР. 9.

Цікаво спостерігати спортивні змаган-
ня, чи забіг коней на іподромі, але дуже 
сумно дивитись на президентські перего-
ни. Недарма у народі є приповідка: «Коли 
злодій кричить – тримай злодія!».

З подачі донецьких, кримських і закар-
патських агітаторів іде негативна інфор-
мація про всіх кандидатів на посаду Пре-
зидента, а особливо про Арсенія Яценюка, 
який, на думку більшості народу України, 
здатний вивести Державу з кризи.

Відносно Арсенія Яценюка ведеться 
дезінформація друкованими виданнями 
та телебаченням стосовно його націо-
нального походження.

Я, Чавага Володимир Миколайович, 
1941 р.н., уродженець села Княждвір, 
присілок Баня, Коломийського району на 
Івано-Франківщині, хочу більш детально 
ознайомити читача з родиною п. Арсе-
нія, як колишній сусід.

Присілок Баня отримав таку назву 
тому, що за князювання Данила Галиць-
кого там варили сіль майже для всього 
князівства. Біля присілка Баня князь Да-
нило на стрімкому і дуже високому бере-
зі річки Прут збудував свою резиденцію, 
замок, оточений з трьох сторін дрімучи-
ми лісами, звідки село і отримало назву 
Княждвір. 

Досліджуючи свій родовід Чаваги, 
я знайшов і прізвище Бакай. Це діво-
че прізвище мами Арсенія. Тато мами 
Яценюка, тобто, його дід, Бакай Григо-
рій  Дмитрович, 1909 року народжен-
ня, учасник другої світової війни, бабка 
- Шмаркуляк Анна Василівна, 1905 р.н., 
обоє уродженці присілка Баня с. Княж-
двір. У даний час в с. Княждвір проживає 
рідна сестра мами Арсенія Мирослава. 
Хочу зазначити, що тато Арсенія Яценюк 
Петро Іванович, 1941 р.н., народився у 
селі Кострижівка Заставницького району 
Чернівецької області.   

Як бачимо, нічого спільного пан 
А.Яценюк ні по материнській, ні по бать-
ківській лінії з єврейським походженням 
не має, про що наголошують антиагіта-
тори.

Рід Бакаїв древній, так що пан Арсеній 
може цим гордитись, на відміну від окре-

мих народних депутатів та бізнесменів, 
які всіляко вишукують своє «дворянське» 
походження – кому воно потрібне і для 
чого?

Коли король Данило Галицький у 1255 
році женив свого сина Лева на дочці вен-
герського короля, то той дав у охорону 
принцеси загін воїнів. В їх числі був Ба-
кай, предок Арсенія.

Після зруйнування королем Данилом 
своїх твердинь у Волинсько-Галицькому 
королівстві, у тому числі Княждвірського 
замку, через наказ хана Батия, ратник 
Бакай, отримавши наділ землі в урочи-
щі Баня, залишився його мешканцем. І 
пішов від нього великий рід, якому вже 
більше 750 років.

Та головним для кандидата в Прези-
денти України є те, щоб він любив Україну, 
її народ, щоби дбав про його добробут.

Адже ми бачимо, що коїться в даний 
час на Україні: зневіра до Президента, 
Верховної Ради, Уряду, і є на то причина. 
Гривня впала вже майже до рівня «крав-
чуківського купона», бензин досяг ціни 
пляшки шампанського, ковбаса, м’ясо, 
цукор недоступні простим людям.

Народні депутати, бізнесмени – влас-
ники заводів, фабрик і інших цінностей, 
вкрадених у народу, жирують. А чи не 
пора цьому хамству покласти край?

Нехай не гніваються на мене проро-
сійські українці Донецька, Криму та інші за 
відвертого листа до українського народу. 
Зараз іде передвиборча боротьба  і, як ка-
жуть у спорті, нехай переможе сильніший.

У часи правління «старших братів», 
як називали себе росіяни, моє старо-
винне село Княждвір було розділене на 
два села і називались вони «Верхнее» і 
«Нижнее».

Не хочу, щоб я, моя родина, а також 
вся Україна знаходилися в дружніх обі-
ймах «брата» до останнього подиху. 
Вважаю сам, моя родина, у спілкуванні 
з багатьма людьми, що Україну з прірви 
застою і ганьби може вивести тільки Ар-
сеній Яценюк.

Володимир ЧАВАГА,

с. Княждвір Коломийського р-ну Івано-
Франківської області. 

З В І Д К И  П І Ш О В  Р І Д 
А Р С Е Н І Я  Я Ц Е Н Ю К А ?

М І Ц Н А  Р О Д И Н А  -  Щ А С Л И В А  Д И Т И Н А

«Наклеп – що вугілля: не обпалить, так замаже», – говорять в народі. Тому 
неправдива інформація, що стосується лідера «Фронту змін» Арсенія Яценюка, 
була сприйнята на батьківщині його матері як особиста образа. Показовим є 
один з листів від земляка Арсенія Петровича,  який ми пропонуємо до уваги 
читачів. Публікуємо мовою оригіналу.

Неофіційно передви-
борча гонка за президент-
ське крісло розпочалась. 
На шпальтах періодичних 
видань, рекламних роли-
ках на ТВ. Біг-борди ряс-
ніють портретами і закли-
ками кандидатів на ролі 
„батька” або „матері” нації. 
І майже кожен з них вва-
жає, що країна, катастро-
фічний стан її економіки 
потребують порятунку.

Якщо вдуматись і про-
аналізувати весь період 
становлення новітньої іс-
торії України, то помилок, 
як президентами, так і 
урядами,  Верховною Ра-
дою зроблено немало.

Про це свідчить той 
факт, що Україна, маючи 
найкращі умови для роз-
витку після розпаду Со-
юзу, – це і потужний ін-
дустріальний комплекс, 
високорозвинутий аграр-
ний сектор, сильний інте-
лектуальний потенціал, в 
світовому рейтингу за рів-
нем життя населення пасе 
задніх,  стала залежною 
від імпорту, сировинним 
придатком для розвину-
тих країн світу. Коливання 
курсів валют, нестабіль-
на економічна і політична 
ситуація приводять до не-
впевненності людей у за-
втрашньому дні.

Ми бачимо розграбо-
вані і за безцінь привати-
зовані фабрики і заводи, 
бачимо розорені колгос-
пи і радгоспи, вимираючі 
села, зниження народжу-
ваності, високу смерт-
ність, ріст алкоголізму, 
наркоманії. Це ті складові, 
які сприяють росту зло-
чинності, корупції, свавіл-
ля можновладців.  Третя 
влада стала заручником 
великого бізнесу.

З таким багажем не-
вирішених проблем дер-
жава вступає в перед-
виборчу гонку. Хто ж ці 
політики і посадовці, які 
вже заявили про свої на-
міри балотуватися. Це, 
зокрема, діючий Прези-

дент В.Ющенко, прем’єр-
міністр Ю.Тимошенко, 
спікер В.Литвин, керівник 
тіньового уряду В.Ф. Яну-
кович, політики А.Яценюк, 
С.Тігіпко, І.Богословська. 

Багато з цих держав-
них і політичних діячів є чи 
були при владі і їм завжди 
хтось заважав виконувати 
свої передвиборні про-
грами, тому довіра до них 
дуже сумнівна. Звичайно, 
технічних кандидатів буде 
менше, ніж раніше, тому, 
що за участь у виборах 
потрібно внести 2,5 млн. 
гривень, а вони у випадку 
програшу не повертають-
ся. 

Хочеться надіятися, що 
ми оберемо свого Барака 
Обаму, тому що ні колір 
шкіри, ні релігійні й інші 
чинники, на мою думку, 
не мають ніякого значен-
ня. Головне, що народ до-
стойний кращого життя, 
він повинен жити в право-
вій державі, де основними 
пріоритетами є достаток 
для всіх, а не тільки олігар-
хів, соціальний і правовий 
захист. У претендента на 
цю високу посаду повинна 
бути програма мінімум і 
максимум, яка розписана 
по роках. Якщо  протягом 
перших двох років основні 
положення його передви-
борної програми не ви-
конуються, то такий пре-
зидент повинен подати у 
відставку, або йому  Вер-
ховна Рада має висловити 
імпічмент. А щоб не втягу-
вали країну в нові вибори, 
які й так виснажують краї-
ну і вносять протистояння 
між регіонами, тоді прези-
дентом повинен стати кан-
дидат, який на нинішніх ви-
борах зайняв друге місце. 
Звичайно, для цього по-
трібні зміни в Конституції і 
воля Верховної Ради.

На зборах Макарів-
ської селищної партійної 
організації СПУ ми розгля-
дали проект змін Консти-
туції, представлений Пре-
зидентом В.А.Ющенком. 

Виступав член партії 
Г.М.Солодовніков. З ба-
гатьма статтями проек-
ту Конституції ми згодні. 
Зокрема, щодо відкритих 
списків кандидатів до всіх 
рівнів рад, можливо, і про-
порційні вибори, тобто за 
партійними списками. Але 
кожен виборець повинен 
знати за кого він голосує. 
Однопалатний парламент, 
сенат не потрібні, тому що 
деякі сенатори будуть об-
рані пожиттєво. У Верхо-
вній Раді повинно бути не 
більше 300 депутатів, але 
тільки ті, які працюють, а 
не блокують трибуну, і не 
вирішують свої особисті 
питання. Зняття депутат-
ської недоторканності, а 
також недоторканності з 
суддів і т. д., теж важливо. 
Бо перед законом всі по-
винні бути рівні.

Ми за те, щоб районна, 
обласна ради обирали го-
лів, формували виконавчі 
комітети, які очолювати-
муть призначені радою 
голови виконавчих комі-
тетів.

Український народ є 
єдиним джерелом влади в 
Україні і тому, голосуючи за 
того чи іншого кандидата, 
ми наймаємо його на робо-
ту і він повинен працювати 
для народу. І хочеться, щоб 
ніхто: ні адмінресурс, ні 
фальшування результатів, 
ні грошові мішки не вплива-
ли на вибір кожного вибор-
ця. Тут повинні працювати 
програми кандидатів, їх 
уміння переконати в тому, 
що програма найкраща і 
вона виконуватиметься і 
принесе благо для всіх гро-
мадян. 

Коли йдемо до скринь-
ки, щоб кинути бюлетень, 
хочеться, щоб ми не по-
милилися.  Думаймо про 
майбутнє наших дітей та 
внуків.

Едуард ЧАЙКОВСЬКИЙ, 
депутат районної 

ради від Соціалістичної 
Партії України. 

Р О З Д У М И 
П Е Р Е Д  В И Б О Р О М
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Ось і минулої п’ятниці сама 
природа осіннім незвич-

ним цієї пори теплом виколису-
вала день. Він купався у променях 
сонця, багрянці дерев і голубого 
неба, що додавало колонщинцям 
святкового настрою. Раз у рік ось 
так збирається нині громада ще 
й тому, що свято поєднало в собі, 
окрім духовних начал, суто світ-
ські. 

Воно розпочалося з вистав-
ки творчих робіт  жителів села. 
Завжди ця місцина славилася 
людьми майстровитими, а осо-
бливо вишивальницями. Свої 
роботи представили кращі з них 
– Надія Майстренко, Катерина 
Євтушенко, Любов Лавицька, 
Ольга Федосенко, Ірина Авра-
менко, Ганна Пазюк, Наталія 
Павленко та Віра Миколаєнко. 
Рушники, ікони, простирадла, 
подушки, картини вишиті ними 
у надзвичайно барвистій гамі, 
різною технікою подачі узору і, 
дотримуючись стилю не лише 
поліського краю, а й за тради-
ціями інших регіонів України, не 
залишили байдужим нікого.

Роботи школярів – це були ви-
роби з підручних у повсякденному 
житті матеріалів. Фантазії їм не 
бракувало. З бісеру діти виготови-
ли квіткову феєрію, з яблук – зеле-
ну гусеницю, з колючок – їжачка, з 
гарбуза – дівчину, а з сірників на-
віть макет рідного села...

Для того, щоб творчий енту-
зіазм у майстрів не пропав та на 
наступний рік додався, кращих 
громада відзначила грошовими 
преміями. 

З’їхалося, як ведеться, на свя-
то й чимало гостей. Вітала їх та 
громаду сільський голова Юлія 
Пелешок. Хай Бог благословляє 
всіх побажали настоятель місце-
вого храму Володимир, благо-
чинний Макарівського церковного 
округу УПЦ архімандрит Кирило 
та настоятель парафії с. Осикове 
ігумен Філарет.

Від районної влади поздо-
ровили громаду і вручили по-

дарунок голова районної ради 
Микола Вараницький, заступ-
ник голови райдержадміні-
страції Петро Левковський. 
Нагодилися на свято з приві-
таннями завідуюча районним 
відділом культури Ліна Факто-
рович, сільські голови з Ясно-
городки та Новосілок Тетяна 
Семенова та Наталія Кубай, 
голова садового товариства з 
Миколаївки В’ячеслав Решет-
няк та багато інших почесних 
гостей. 

У цій громаді з особливою 
шаною ставляться до власної 
історії. Торік на святі була пре-
зентована краєзнавча книга 
про минувшину села, видана 
за сприяння сільської ради. І 
ось знову колонщинці отрима-
ли можливість більше дізнатися 
про рідний край. Нарис із право-
славної історії представив автор 
Володимир Перерва. Це малові-
домі архівні матеріали про храм 
Іоанна Богослова, більшість до-
кументів публікується вперше.

У день святкування грома-
да підсумувала зробле-

не за рік, відзначила тих, хто 
зробив вагомий вклад у її роз-
виток, кращі отримали дарунки 
від сільської ради. За традиці-
єю вшановували найстаріших 
жителів, добрих господарів 
власних садиб, які своїми тур-
ботами біля хати роблять село 
кращим, пораділи за багатодітні 
сім’ї, новонароджених, тільки-но 
створені молоді подружжя...

Останні чотири роки докорін-
но змінили життя цієї громади на 
краще. Колонщинці переконані: і  
тому, що пощастило на сільсько-
го голову. Але слово пощастило 
не зовсім точно пояснює те, чому 
громада зробила такий правиль-
ний вибір. Справа в тому, що 
зневірені в попередній, вони до-
вірились людині, яка не прагла 
використати владу для себе, не 
обіцяла, а хотіла діяти. Ще моло-
дою, пройшовши дороги Афга-

ну, Юлія Василівна навчилася не 
боятися труднощів, не кивати за 
прорахунки на когось, а розрахо-
вувати на власні сили. Її обрали 
люди і вона знала, що судити-
муть за справами. Бо ж недар-
ма кажуть: те, що ти робиш для 
себе, піде з тобою в небуття, те, 
що для інших - житиме. 

Сьогодні села, що на тери-
торії сільської ради, все більше 
набирають рис сучасних благо-
устроєнних населених пунктів. І 
якщо раніше люди звідси виїз-
дили в пошуках життя кращого – 
столиця ж рукою подати, то сьо-
годні не поспішають це робити. 
Навпаки, прийшли сюди інвес-
тиції і тут зростають українські 
моделі найбільш популярного 
нині за кордоном способу жит-
тя – котеджні містечка. Від ми-
нулого свята в селі народилося 
15 дітей.  Колись занедбаний 
сільський клуб – благоустроє-
ний і став справжнім осеред-
ком культури. Школа турботами 
сільської ради перетворилася 
на один з кращих навчальних 
закладів у районі і за оснащен-
ням, і за можливістю давати 
грунтовні знання. Незабаром 
розпочне діяти дитсадок. На 
святі знайшлися меценати, які 
обіцяють оснастити його най-
сучаснішою оргтехнікою. Для 
селян відкрита капітально від-
ремонтована бібліотека з онов-
леними фондами. Комунальне 
підприємство здійснює водо-
постачання й водовідведення, 
опікується благоустроєм, надає 
й інші послуги сільському жите-
лю. Прийшов у села газ, благо-
устроюються дороги. У Колон-
щині є свій герб, прапор, гімн 
територіальної громади, власна 
картинна галерея...

На День села учасники худож-
ньої самодіяльності власними сила-
ми підготували великий святковий 
концерт. Уже з перших хвилин під-
корив залу професійний рівень ви-
конавської майстерності аматорів 
сцени. Подружжя Гуменюків: Мико-
ла – директор будинку культури та 
Валентина – художній керівник уже 
тридцять років працюють і власним 
прикладом зуміли заохотити одно-
сельців до творчості. До речі, у по-
дружжя син, невістка і внуки –  теж 
учасники художньої самодіяльності. 
Та й сільський голова, постійно опі-
куючись культурою, цього вечора в 
ролі  ведучої зголосилася вийти на 
сцену.

На Івана Богослова до піз-
нього вечора тривали 

гуляння. І люди старшого віку, і 
молодь змогли відпочити, повесе-
литись. Бо не злом, не розбратом, 
а єднанням живе ця громада. Тому 
є тут і радість. 

Анна СУХЕНКО.

У  М О Є М У  К Р А Ї  З О Р І  С В І Т А Н К О В І  І

ТАМ ДЕ Є ЛЮБОВ.. .
СВЯТКОВОЮ ЛІТУРГІЄЮ, МОЛИТВОЮ ЗА РІДНИЙ КРАЙ РОЗПОЧАЛАСЯ МИНУЛА 

П’ЯТНИЦЯ В КОЛОНЩИНІ. НА ІВАНА БОГОСЛОВА ТУТ ХРАМ

Ще з давніх часів сільська громада Колонщини вкло-
нялася своєму небесному покровителю Івану Богосло-
ву, якого називають апостолом любові. Він пропові-
дував: „Там, де є любов, там – Бог”. Тоді в сільському 
храмі було особливо багатолюдно. Стільки прихожан 
не збиралося навіть на Великдень. Храм був для селян 
головним святом року. Проте за радянських часів на-
віть згадку про це влада намагалася знищити. Макарів-
ський район був налаштований на войовничий атеїзм чи 
не найбільше на Київщині. У 80-і роки тут не було жодної 
церкви.

Незалежна Україна навернула нас до духовності. Ми 
відроджуємо свою віру, повертаємося до коріння роду, 
черпаємо надію в славному минулому. Традиційні для 
українців храмові свята знову, як і колись, гуртують, 
об’єднують громади. 

Співали й танцювали не лише на сцені будин-
ку культури, а й в залі...

Сільський голова Юлія Пелешок разом з гостями свята.

Роботи вишивальниці Віри Миколаєнко зайняли перше 
місце в конкурсі.

Громада вшанувала родину Гуменюків, які 30 років відда-
ли роботі на культурній ниві.

Пригощали короваєм, пивом, квасом...

Школярам фантазії не бракувало.
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Ц В І Т У Т Ь  В О Л О Ш К И  В  С И Н І Х  Н Е Б Е С А Х

500 тобі, мій Бишеве, 
віднині.
Та молодий ти в 
задумах своїх.
Краса твоя, мов 
первоцвіт в долині,
А скільки звершень 
ще попереду твоїх!

Минуло п’ять століть від 
першої писемної іс-

торичної згадки про Бишів. За 
ці роки село витримало незлі-
чену кількість набігів та війн, 
знаходилося під опікою різних 
держав та можновладців. Під-
твердженням цього є те, що на 
бишівських полях часто зна-
ходять у землі залишки луків, 
залізних стріл, накінечників 
списів, а також гарматні ядра. 
Територією Бишева пролягли 
два Зміїні вали далекої епохи, 
що тягнуться від Ірпеня. Проте 
воно й нині на карті, і не просто 
існує, а розвивається, виховує 
нові покоління, які прославля-
ють рідне село не лише сло-
вом, а й ділом.

Територіальна грома-
да Бишева сьогодні вже має 
свої геральдичні символи. 
Герб та прапор за архівними, 
історико-краєзнавчими дани-
ми були розроблені вчителем 
історії, краєзнавцем, членом 
Українського геральдичного 
товариства Валерієм Обухів-
ським. Художнє оформлення 
зробив місцевий художник Ві-
ктор Клименко. Прославляє 
Бишів на просторах Полісся 
гімн, який написала Людмила 
Мірошкіна, а поклав на музику 
Юрій Кромбет. 

Напередодні свята Покро-
ви на бишівському стадіоні зі-
бралися гості та громада - від 
малого до великого. Вони від-
значали потрійне свято: 500-
річний ювілей, храм та День 
села. Всіх поєднував гарний 
настрій.

Привернуло увагу гостей 
майоріння стягів України, Ма-
карівського району та мали-
нового прапора Українського 
козацтва поруч з бишівським. 
Що свідчило про  шанування 
громадою історії свого села.

Привітати бишівців завітали 
голова районної ради Микола 
Вараницький, заступник голови 
райдержадміністрації Олег Май-
стренко. Вони побажали громаді 
згуртовано розбудовувати село, 
натхнення у всіх починаннях, 
миру та злагоди у кожній родині. 

До привітань приєднали-
ся начальник відділу культури і 
туризму райдержадміністрації 
Ліна Факторович, депутат ра-
йонної ради Микола Швидкий. 
Це, до речі, за його сприяння 
придбаний прапор Бишева і 
завдяки його спонсорській під-
тримці добудовується новий 
храм Покрови Богородиці.

Святкову літургію до хра-
мового свята відслужив наміс-
ник Святовведенського монас-
тиря міста Київ архімандрит 
Даміан. Участь у богослужінні 
взяли отець Петро з Бишева та 
священики з різних сіл району.

Сільський голова Анатолій 
Таранчук звернувся зі словами 
вдячності до громади. Бо за-
вдяки спільній праці досягнуто 
високих духовних та культурних 
вершин. Він побажав й надалі 
залишатися великою любля-
чою родиною.

На святі сільська рада вру-
чила грамоти та грошові пре-
мії за наполегливу працю та 
вагомий вклад у розвиток села 
Зінаїді Кобі, Марії Яковенко, 
Світлані Дідушко, Олегу Завго-
родньому, Віктору Клименку, 
Валентині Ступак, Лесі Обухів-
ській, Наталії Мамчур, Віталію 
Козакову, Олегу Мірошкіну та 
багатьом іншим. 

За високі досягнення та 
перемоги у спортивних зма-
ганнях футбольна команда 
“Бишів“ отримала кубки та 
грамоти за друге місце в тур-
нірі Кубка імені Івана Бонда-
ренка та третє - в турнірі Кубка 
імені Олексія Меля. Футболіс-
ти присвятили свої перемоги 
рідному селу, яке їх надихало 
та надавало сили для завзятої 
боротьби. 

Радувала око виставка 
майстрів народних про-

мислів. Вишуканою формою 
та цікавим оформленням ча-
рували роботи з дерева Олега 
Завгороднього; картини Марії 
Царенко; вишиті хрестиком 
релігійні картини, рушники, 
серветки, скатертини, сорочки 
Любові Легчилової, Світлани 
Дідушко, Зінаїди Коби, Марії 
Яковенко. 

Наймолодша майстриня, 
учениця одинадцятого класу  
Юлія Петрусенко, виготовила 
багато різноманітних виробів 
із бісера, якими можна прикра-
сити домівку, а одягнувши на-
мисто та браслети, доповнити 
вбрання.

Незвичайне привітання 
адресував бишівцям авіакон-
структор заводу ім. Антоно-
ва Олександр Доронін. Він із 
дельтаплану розсипав солодо-
щі. Це стало приємною неспо-
діванкою для дітвори. 

Цього дня звучало дуже ба-
гато українських народних пі-
сень. Адже пісня є невід’ємною 
частиною життя бишівців. З 
піснею їм легше працювати, 
веселіше минають будні.

Улюблені пісні місцевих  
ансамблів «Любисток» і «Мо-
лодички» звеселяли усіх при-
сутніх. Гучними оплесками 
вітала громада лауреатів між-
народних українських конкур-
сів дует у складі Олесі Сінчук та 
Олексія Золотухіна, народний 
фольклорний аматорський ан-
самбль «Чебреці» районного 
будинку культури, ансамбль 
Макарівської громадської ор-
ганізації «Культура і дозвілля» 
«Козацькі джерела», учасни-
ків художньої самодіяльності 
з Фасової та Лишні, ансамбль 
«Горлиця» з Пашківки та соліст-
ку - односельчанку Людмилу 
Мірошкіну. 

Найкращим подарунком 
для бишівців став ви-

ступ на запрошення депутата 
районної ради Миколи Швид-
кого народного артиста, пре-
зидента Всеукраїнського гро-
мадського об’єднання «Партія 
шанувальників жінок» Павла 
Зіброва з новою творчою про-
грамою «Від серця до серця». 
Зі сцени звучали улюблені пісні 
жінок під танцювальний супро-
від шоу-балету «Хрещатик» і 
корисні поради для чоловіків, 
як шанувати та любити жінок. 
Це свято також запам’яталось 
й сильній частині громади, а 
особливо бишівцям, які цього 
дня святкували свої дні наро-
дження. Павло Зібров виконав 
пісню «День народження» ра-
зом із ними. Святкова програ-
ма прийшлася до душі кожному 
глядачу, вони дарували йому 
квіти та отримали можливість 
придбати новий альбом.

Не обійшлося і без свят-
кового столу, за яким щедро 
пригощали бишівці гостей на-
ливкою,  народними місцевими 
стравами. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

На світлинах: найяскравіші 
моменти святкування.

З Д А В Н А  С Л А В И Т Ь С Я  С Е Л О
 Н Е  Л И Ш Е  С Л О В О М ,  А  Й  Д І Л О М
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– Вікторе Омельяновичу, 
яким чином нині організовано 
харчування у школах району?

– Розпочну з того, що в ра-
йоні 38 навчальних закладів, 
у яких здобувають освіту 4399 
учнів. Цього року на їх харчу-
вання до районного бюджету 
було закладено 1 млн. 300 тис. 
гривень. У тендері, який про-
водило Міністерство праці та 
соціальної політики України на 
постачання продуктів харчуван-
ня до навчальних закладів, які 
розташовані у зоні радіаційного 
забруднення, переміг ПП «Шко-
лярик» смт Іванків. Він також за 
результатами проведеного тен-
дера районним відділом освіти 
постачає продукти харчування 
до шкіл у чисті зони. Зазначу, 
що нещодавно відбулася на-
рада за участю представників 
райдержадміністрації, район-
ного відділу освіти, санітарно-
епідеміологічної станції, ке-
рівників навчальних закладів 
та директора ПП «Школярик» з 
приводу отриманих у минулому 

навчальному році скарг та пре-
тензій на адресу підприємства. 
У результаті перемовин до-
сягнуто домовленості, що сто-
сується ціноутворення на до-
ставку продуктів харчування до 
шкіл у чистих зонах. Надбавка 
не буде перевищувати 10 відсо-
тків. Ціноутворення на доставку 
до навчальних закладів забруд-
нених зон не перевищує вста-
новлені державні межі. Також 
розроблено графік підвозу про-
дукції з урахуванням робочого 
часу працівників їдалень.

– Чи одночасно з почат-
ком навчання розпочали ро-
боту шкільні їдальні і чи всі 
учні харчуються в них?

– Завдяки злагодженій робо-
ті центральної районної лікар-
ні, санітарно-епідеміологічної 
станції та відповідальності пра-
цівників навчальних закладів до 
першого вересня шкільні їдаль-
ні отримали паспорти на дозвіл 
харчувати дітей. 

Учні 1-4 класів в усіх школах 
харчуються безкоштовно, а та-

кож діти-сироти, діти, позбав-
лені батьківського піклування, 
та з малозабезпечених сімей. 
Діти, які не мають чорнобиль-
ського посвідчення, харчують-
ся за меншими цінами. Адже 
не всі батьки у час фінансової 
кризи мають можливість опла-
тити обід, а особливо, коли на-
вчається двоє і більше дітей з 
однієї сім’ї. Батьківські комітети 
та дирекції шкіл йдуть назустріч 
таким родинам. Ці діти отриму-
ють повноцінний обід: перше, 
друге, чай. Зменшено ціну за 
рахунок додаткових продуктів, 
які отримують пільговики. Нині 
ціна одного обіду для всіх у се-
редньому становить 8 гривень.

– Запорукою якісного 
приготування їжі є відповід-
на матеріальна база. В якому 
стані нині перебувають елек-
троприлади у школах? Чи пе-
ріодично оновлюється, заку-
повується потрібна техніка?

– Матеріальна база в їдаль-
нях за останній рік завдяки ПП 
«Школярик» покращилась: за-
везено морозильні камери, хо-
лодильники, електроплити. Від-
ділом освіти також закуплено 
та встановлено електроплити 
у трьох школах, бойлери та 10 
холодильників. Все це забез-
печило покращення умов праці 
для кухарів. Проте ще багато 
застарілого технологічного та 

холодильного обладнання зна-
ходиться у шкільних їдальнях. 
Тому за висновком санітарно-
епідеміологічної служби вони 
не можуть забезпечити стовід-
соткового дотримання техноло-
гій приготування їжі згідно гігіє-
нічних та технологічних вимог. 

– Ви згадували про пе-
ревірку норм санітарно-
епідеміологічною станцією. 
Скажіть, які висновки вона 
зробила і на що, у першу чер-
гу, потрібно звернути увагу 
для забезпечення відповід-
них санітарних вимог у їдаль-
нях?

– За висновками санепі-
демстанції, цьогоріч грамотно 
ПП «Школярик» організувало 
харчування, проводить узго-
дження двотижневого меню. 
Перевірка гігієнічних змивів 
показала достатній рівень 
прибирання та миття посуду в 
їдальнях. Відмітили відкриття 
шкільних їдалень у Гавронщині 
та Мостищі. 

Проте не обійшлося і без за-
уважень. Основне, на що вказа-
ла санепідемстанція, стосуєть-
ся користування пластиковим 
посудом, що є порушенням 
санітарних норм. Також, після 
проведених поточних ремон-
тів, у їдальнях ще багато примі-
щень потребують капітального 
ремонту та заміни санітарно-

технічного обладнання: мийок, 
умивальників. 

Для покращення стану 
здоров’я дітей, зауважили фа-
хівці, необхідно проводити 
оздоровчі заходи. До них від-
носиться введення дієтично-
го харчування, забезпечення 
учнів повноцінним харчуванням 
згідно натуральних норм про-
дуктів та проведення аналізів 
виконання натуральних норм 
харчування спеціалістами відді-
лу освіти та ПП «Школярик», за-
безпечення «С»-вітамінізації їжі, 
використання йодованої солі. 

– На завершення розмови 
розкажіть про плани на май-
бутнє.

– Плануємо ввести дворазо-
ве харчування в школах: сніда-
нок та обід. Хочу відмітити те, 
що позитивною стороною робо-
ти ПП «Школярик» є його ініціа-
тива в урізноманітненні меню. 
Підприємство також прислухо-
вується до побажань керівни-
цтва шкіл та батьків учнів, йде 
назустріч вимогам районного 
відділу освіти. Завдяки співпра-
ці ми зможемо досягти не лише 
злагодженого механізму поста-
чання їжі, а й усунення недоліків 
та зауважень, на яких наголо-
сила санітарно-епідеміологічна 
станція.

Розмову вела 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

ХАРЧУВАННЯ – СКЛАДОВА ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Стан нашого здоров’я багато у чому визначається якістю 
харчування. Коли ж організм бурхливо росте, розвивається, у 
ньому інтенсивніше відбуваються обмінні процеси, тому пра-
вильно розроблене й професійно організоване харчування ди-
тини забезпечує нормальний фізичний розвиток, запобігає ба-
гатьом хронічним захворюванням. Про організацію харчування 
школярів району погодився розповісти завідуючий районним 
відділом освіти райдержадміністрації В.О.Гартфіль.

Конфлікт Арсенія Яце-
нюка із мером Ужгорода 
отримав продовження. 
Сергій Ратушняк відомий 
своїми ксенофобськими 
висловами, і проти нього 
вже відкрито кримінальну 
справу за розпалювання 
міжнаціональної ворож-
нечі. Напад на активістку 
«ФРОНТУ ЗМІН» в Ужго-
роді, скоєний Ратушня-
ком, теж зараз розсліду-
ється правоохоронними 
органами. Але це не зупи-
няє ужгородського мера 
у протистоянні з Яценю-
ком.

Експерти називають 
дії Ратушняка «політич-
ним замовленням», ви-
кликаним конкуренцією 
лідерів президентських 
перегонів. Коли Яце-
нюк вирішив приїхати до 
Ужгорода для зустрічі з 
мешканцями міста, його 

візиту чинився цілеспря-
мований адміністратив-
ний спротив.

Напередодні місцева 
влада поширила чутки 
про те, що візит Арсенія 

Яценюка до міс-
та не відбудеть-
ся. А літаку, на 
якому Арсеній 
Яценюк летів до 
Ужгорода, було 
відмовлено у 
посадці в місь-
кому аеропорту. 
Довелося летіти 
до Львова і звід-
ти їхати на За-
карпаття.

Незважаючи 
ні на що, віче в 
Ужгороді відбу-
лося – на зустріч 
із Арсенієм Яце-
нюком прийшли 
близько 5 тисяч 
чоловік!

П о д о л а в -
ши перешкоди 
у влаштуванні зустрічі, 
уникнути провокацій на 
самому заході все ж таки 
не вдалося. Біля трьохсот 

бритоголових чолов’яг у 
натовпі свистіли в дудки, 
викрикували «ганьба, 
ганьба» й розмахували 
ксенофобськими пла-
катами, зміст яких – за 

«випадковим збігом об-
ставин» – був ідентич-
ний скандально відомим 
висловлюванням мера 

Ужгорода.
А на початку ви-

ступу лідера «ФРОНТУ 
ЗМІН» в його бік по-
летіли яйця з фарбою 
та помідори. Арсеній 
Яценюк, не звертаючи 
на це уваги, продо-
вжив виступ. 

– Я не той типаж, 
який яєць боїться. А 
ось за ваші яйця я можу 
і взятися! – сказав 
він із трибуни, комен
туючи агресивні дії 
явно «замовних» про-
вокаторів. 

Люди, які зібрали-
ся на мітингу, апло-
дували Яценюку і, 
перекрикуючи свист 

провокаторів, кричали на 
його підтримку: «Ар-се-
ній, Ар-се-ній!».

– Пробачте цим лю-
дям, які свистять, тому 
що їм дали «по 50 гри-

вень». Ми – великодушні й 
тому станемо вище за те, 
що відбувається, – сказав 
Арсеній Яценюк прихиль-
никам.

Після віче в Арсенія 
Яценюка було заплано-
вано виступ в ефірі об-
ласної телерадіокомпанії 
«Тиса-1». Але саме в цей 
час три райони Ужгорода 
були знеструмлені. Так 
тисяч жителів позбави-
ли можливості подиви-
тися інтерв’ю з лідером 
«ФРОНТУ ЗМІН».

«Це випробування – і 
для вас, і для мене», – 
зауважив Арсеній Яце-
нюк, завершуючи візит 
до Ужгорода. «Важливо, 
що ви маєте віру. І я вірю 
в вас. Тому в нас все ви-
йде», – сказав політик 
своїм прихильникам в 
Ужгороді й подякував 
за те, що люди не вірять 
брехні, яку розповсюджу-
ють виконавці «політич-
них замовлень».

Віктор КРУГЛИЙ.

Я К  Я Ц Е Н Ю К А  Н Е  П УС К А Л И  Д О  У Ж Г О Р О Д Ц І В

П`ЯТЬ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ СТАЛИ 
СВІДКАМИ  ПРОВОКАЦІЇ ПРОТИ 

ЛІДЕРА «ФРОНТУ ЗМІН»

Так провокатори намагалися зірвати зустріч 
Арсенія Яценюка в Ужгороді.

Арсеній Яценюк готовий до випробувань.

ДО 65-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ВІД НІМЕЦЬКИХ  ЗАГАРБНИКІВ

Вдосвіта 15 жовтня 1943 року зв’язкову Бишівсько-
го підпілля, керівника молодіжної підпільної групи з  Ле-
онівки Фросю Дрозд та її побратимів фашистські кати 
вкинули в стару криницю неподалік Бишева і закидали 
гранатами. Героїчно загинули борці за Україну за кілька 
днів до її визволення.

Шумлять сумно поліські 
ліси…
Живі свідки розказують 
нам
Про далекі воєнні роки,
Про життя земляків 
партизан.

Молоді, чарівні й вродливі
Вони стали з фашистами 
в бій.
Не жаліли життя й також  
сили,
Визволяли з неволі свій 
край.

Гнали їх на розправу кати
Після пекла, крові і 
знущань…
Зоріли край лісу хати,
Їх вели до криниці в 
цю рань.

На світанку їх змучених всіх
У криках і зойках в тривозі
У глибоку криницю живих
Повкидали кати при дорозі.

Тут плакали рідні ліси,
Журились, що юнь 
помирає…
Перед ними зруйнований 
міст
Й машина ворожа палала.

Свист куль і атаки, 
прориви
Відійшли у далекі роки.
Лише спогади досі 
журливі
У серцях зостались 
на віки.

Заросли полином 
вже давно
Могили їх знані й 
незнані
А безсмертним серцям 
все одно…
Незабутні повік їх рани.

Діна НЕТРЕБА, 

керівник клубу 

„Пошук” ЦТДЮ ім. 

Д.Туптала.

За словами Мінпраці з посиланням на міністра праці та 
соціальної політики України Людмили Денісової “Кабінет 
Міністрів планує в 2010 році збільшити фонд оплати пра-
ці працівників зведеного бюджету на 19%. Буде виплачу-
ватися надбавка у розмірі 15% від збільшених посадових 
окладів учителям шкіл, будинків-інтернатів, викладачам і 
майстрам профтехучилищ та вищих навчальних закладів. 
Будуть виділені кошти на підтримку дошкільної освіти та 
на утримання дитячих дошкільних закладів у селах та се-
лищах. Лікарі та середній медичний персонал отримають 
надбавку за вислугу років від 10% до 30%. Бібліотекарям і 
спеціалістам клубів виплачуватимуть матеріальну допомо-
гу на оздоровлення. А з 1 жовтня цього року заробітну плату 
бібліотекарів уже збільшено на 50%”, - підкреслила міністр. 
Вона також поінформувала, що більш як на 30% зросте до-
помога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства і дітям-інвалідам, одноразова допомога 
“Матерям-героїням”. Середній розмір пенсії протягом року 
збільшиться на 11%. Уперше пенсіонери, що отримують 
найменші пенсії, отримуватимуть доплати на ліки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНІ 
ВИПЛАТИ ЗРОСТУТЬ 

Юним месникам присвячую

ГНАЛИ ЇХ НА РОЗПРАВУ КАТИ
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неділя, 18  жовтня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Тимур та його команда”.
7.20 Про час і  про себе.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
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 Книга.ua.
15.35 Тиждень української моди. 

Щоденник.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Ворскла” 
(Полтава) - “Металург” 
(Донецьк).

18.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. 
Журнал.

18.35 Кiно.ua.
19.10 Х/ф “Раба кохання”.
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 L-формат.
23.45 Концерт “Студента потрiбно 

любити”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький ар-

сенал. Телевистава “Судний 
день”.

3.15 Служба розшуку дiтей.
3.20 Х/ф “Раба кохання”.
4.50 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.

УТ-2
6.00 “Хранителi iсторiї”.
6.50 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.

10.40 М/с “Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу”.

11.15 М/ф “Тiллi та дракон”.
12.00 Бойовик “Фантастична 

четвiрка”.
14.05 “Шiсть кадрiв”.
15.30 Комедiя “Щурячi перегони”.
17.45 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.00 Мелодрама “Антонiя - ви-

пробування коханням та 
владою”. 

2.40 “Наша Russia”.
3.00 Мелодрама “Антонiя - ви-

пробування коханням та 
владою”. 

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

Кисельовим”.
9.50 “В Городке”.
10.25 “Городок”.
11.05 Х/ф “Вищий пiлотаж”.
15.05 “Найрозумнiший”.
16.50 “Позаочi”. I. Кваша.
17.50 Т/с “Семiн”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.20 Х/ф “Павелецький вокзал”.
0.10 “Подробицi” - “Час”.
0.50 “Позаочi”. I. Кваша.
1.40 “Гiд iз зiркою”.
2.25 “Знак якостi”.
3.05 “Ключовий момент”.
4.35 М/с “Астро Бой 2”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.10 Факти.
6.40 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.10 Максимум в Українi.
8.00 Добрi новини.
8.05 Х/ф “Американський нiндзя”.
10.10 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгеннi.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9.5”.
14.05 Т/с “Мисливцi за старо-

давностями”.
15.05 Українцi Афiгеннi.
15.45 Х/ф “Зорянi вiйни 6: По-

вернення джедая”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

19.00 Х/ф “Тринадцятий воїн”.
21.10 Наша Russia.
21.50 Велика рiзниця.
23.00 Прожекторперiсхiлтон.
23.45 Голi i смiшнi.
0.05 Х/ф “Цiлуючи дiвчаток”. 
2.30 Х/ф “Всi чоловiки роблять це”.
4.10 Х/ф “Романофф i Джульєтта”.

СТБ
4.30 “Телешанс”.
6.00 М/ф.
6.45 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Бобик в гостях в 

Барбоса”, “Мауглi”.
12.25 “Концерт М. Задорнова 

“Третє вухо”.
13.10 Х/ф “Черницi втiкають”.
15.10 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “За двома зайцями”.
20.45 “За двома зайцями”. 

Невiдома версiя.
21.45 “Моя правда. Лайма Вайку-

ле. Перемогти i вижити”.
22.45 “Зоряне життя. Вiдверто про 

перше кохання”.

23.45 “Паралельний свiт”.
0.45 Х/ф “Шизофренiя”. 
3.25 “Мобiльна скринька”.
3.40 Х/ф “Дайте книгу скарг”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.20 Х/ф “Коротун - велика 

шишка”.
7.45 Х/ф “Онук Гагарiна”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.20 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.30 Формула драйву.
14.00 “Файна Юкрайна”.
14.40 Дольчевiта Капут.
15.05 Хто проти блондинок?
16.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.05 Х/ф “Конвоїри”.
19.10 Х/ф “Останнiй самурай”.
22.15 Хто проти блондинок?
23.35 Спортрепортер.
23.40 Х/ф “Будинок бiля озера”.
1.55 Студiя Зона ночi. Культура.
2.00 Пристрастi навколо 

символiки.
2.20 Розпуття.
2.35 Термiнал.
2.50 Студiя Зона ночi.

2.55 Невiдома Україна.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Середньовiччя починається 

о 18.00.
4.05 Пiдiйнятися на попа.
4.20 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Українцi. Кохання.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.

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”.
9.40 М/ф “Спайдермен”.
10.40 Х/ф “Норт”.
12.45 Х/ф “Гарячий снiг”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Х/ф “Нульовий кiлометр”.
18.00 Х/ф “Олiгарх”.
20.50 Х/ф “Слiпа лють”.
22.40 Х/ф “Нiчна орхiдея”.
1.05 Х/ф “Кубок “Приват”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

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

християнської вiри”.
6.35 “Корпорацiя Сiмба”.
6.50 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.
13.45 “Околиця”.
14.15 Аудiєнцiя.
14.45 Благовiсник.
15.35 Тиждень української 

моди. Щоденник.

15.55 Футбол. Чемпiонат 
України. Прем`єр-лiга. 
“Iллiчiвець” (Марiуполь) - 
“Металiст” (Харкiв).

18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв 

України. Вiнницька об-
ласть.

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. Телевистава 
“Бояриня”.

2.30 Х/ф “Страхiття”.
3.55 “Околиця”.
4.25 “Культурний фронт”.
4.55 Стильна штучка.
5.20 Муз.ua.

УТ-2
6.10 Х/ф “Любов не за 

сценарiєм”.

7.50 М/ф “Тiллi та дракон”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Смакуємо”.
12.45 “Танцюю для тебе 3”.
15.15 Комедiя “Американська 

дочка”.
17.15 Мелодрама “Алiса наза-

вжди”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Я люблю Україну”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Трилер “Мрiя Касандри”.
1.30 Х/ф “Жага екстриму”.
3.35 Трилер “Мрiя Касандри”.
5.20 Комедiя “Американська 

дочка”.
ІНТЕР

6.00 “Гiд iз зiркою”.
6.50 М/с “Смiховинки”.
7.10 “Квадратний метр”.
7.55 Т/с “Семiн”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Кавказька по-

лонянка, або Новi пригоди 
Шурика”.

12.20 Т/с “Почати з початку. 
Марта”.

16.40 “Формула кохання”. 
Т.Повалiй.

17.45 Х/ф “Мiй осiннiй блюз”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Х/ф “Вторгнення”.
22.55 Х/ф “Дурман кохання”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
3.15 “Гiд iз зiркою”.
4.00 “Ключовий момент”.
4.45 М/с “Астро Бой 2”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.50 Факти.
6.15 Т/с “Троє зверху”.
6.35 Погода.
6.40 Х/ф “Зорянi вiйни 6: По-

вернення джедая”.
9.20 Квартирне питання.
10.30 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.
14.10 Велика рiзниця.

15.35 Анекдоти по-українськи.
16.00 Х/ф “Ромео повинен 

померти”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати. 

К.Стогнiй.
19.55 Х/ф “Iноземець 2: Чорний 

свiтанок”. 
22.05 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”. 
0.30 Iнтерактив: Тижневик.
0.45 Х/ф “Гравець”.
3.00 Х/ф “Сенс життя”.

СТБ
6.00 М/ф.
7.30 Х/ф “Дами запрошують 

кавалерiв”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Трактир на 

П`ятницькiй”.
13.15 “У пошуках iстини. 

Олекса Довбуш: кохання 
карпатського розбiйника”.

14.20 “Слiдство вели. Капкан 
для гастролерiв”.

15.25 Д/ф “На гачку бажань”.
16.00 “Правила життя. “Є”: 

ознака смертi”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.

19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Протистояння шкiл”.

20.00 Х/ф “Вийти замiж за 
генерала”.

22.25 Х/ф “Дочечка моя”.
0.25 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.20 Х/ф “Генiй”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.10 Х/ф “Нескiнченна iсторiя”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти 2.
9.05 Руйнiвники мiфiв 4.
10.10 Х/ф “Сталь”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.10 Iнтуїцiя.
18.05 Т/с “Батьковi дочки”.
19.55 Фабрика зiрок 3.
22.15 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб Росiя.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Штучний розум”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Точка роси.

3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 О. Довженко. Думки пiсля 

життя.
5.05 Зачароване колесо життя.
5.15 Зона ночi.

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”. 

Спокiйно, вас викрадено!
15.15 “Легенди бандитського 

Києва”. Дiамантова афера.
15.50 Т/с “Бандитський Петер-

бург 5”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Олiгарх”.
21.20 Х/ф “Над законом”.
23.40 Х/ф “Хранитель душ”.
1.30 Х/ф “Нiчна орхiдея”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.05 “Лiнiя долi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Тиждень української моди. 

Щоденник.
16.15 Вiкно до Америки.
16.40 Iндиго.
17.10 Т/с “Стеж за мною”.
17.50 Ситуацiя.
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.
20.00 “Попередження”.

21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Далi буде...
22.35 ПроРегбi.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Окрема тема.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Класiк-прем`єр, шоу №5.

УТ-2
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють 

до раю”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Караоке на майданi”.
10.50 Т/с “Крем”.
11.55 Т/с “Некраса по-

американськи”.

12.55 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.55 Комедiя “Щурячi перегони”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Мелодрама “Алiса назавжди”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.20 Т/с “Маргоша 2”.
22.45 “ТСН”.

ІНТЕР
7.00 Новини.
7.10 “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.
12.10 Х/ф “Чаклун i Румба”.
13.55 “Позаочi”.
14.55 Х/ф “Фабрика щастя”.
16.55 Новини.
17.10 “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”.
23.35 “Фантастичнi iсторiї. Вiдьми. 

Таємницi чаклунського життя”.

0.55 “Мiста пiдземного свiту. 
Каппадокiя”.

ICTV
5.10 Країна повинна знати. К. 

Стогнiй.
5.30 Факти тижня.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Околиця”.
11.10 Анекдоти по-українськи.
11.45 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
14.00 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
16.35 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”.
20.55 Т/с “Снайпер: Зброя 

вiдплати”.
22.00 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей 

весни”.
23.00 Свобода слова.

СТБ
6.20 Д/ф “На гачку бажань”.
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 “Вийти замiж за генерала”.
12.10 “Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл”.
13.10 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. У полонi 

спокуси”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Любов 

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

Рейлi: сiмейна драма агента 
“007”.

20.15 “Чужi помилки. Жiноча 
дружба”.

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

Кушанашвiлi”.

0.30 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Аелiто, не приставай до 

чоловiкiв”.

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 “Передвiсники бурi”.
11.25 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”.
16.55 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”. 
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Залiзна людина”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Налiт”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Пiд гiпнозом.
9.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.15 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.15 “Бандитський Петербург 5”.
13.40 “Масовi заворушення”.
14.45 Х/ф “Норт”.
16.55 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 “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Хранитель душ”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.

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

Понеділок, 19 жовтня

У стаціонарному відділенні 
для постійного проживання оди-
ноких непрацездатних громадян, 
що знаходиться в Грузькому, 
проживають 17 громадян похи-
лого віку. Начальник управління 
праці та соціального захисту на-
селення районної державної ад-
міністрації Світлана Шабанова 
частий гість тут. Ось і нещодавно 
вручити стареньким продуктові 
набори, які було сформовано за 
допомогою приватних підприєм-
ців О.Цисаренка, М.Артеменка  
та церковної громади «Боже 
спасіння» села. Завітав сюди і 
хор місцевого будинку культури 
«Живиця». Майже годину раду-
вав стареньких своїми запаль-
ними піснями та щедро роздавав 
гумор народних усмішок. Потім 
для мешканців стаціонарного 
відділення був святковий обід.

Всього на території району 

проживає 3864 ветерани війни. 
Частина їх - одинокі непрацез-
датні громадяни, які обслуговує 
територіальний центр соціаль-
ного обслуговування пенсіоне-
рів та одиноких непрацездатних 
громадян, який постійно вишукує 
можливості допомогти переду-
сім тим, хто опинився за межею 
бідності.

Одним із шляхів вирішен-
ня цієї проблеми є постійна 
співпраця з керівниками під-
приємств та організацій різних 
форм власності. Так, за їх до-
помоги до Міжнародного Дня 
людей похилого віку чимало 
одиноких непрацездатних гро-
мадян району отримали в по-
дарунок продукти харчування 
на суму 2696 грн., медикамен-
ти – на 150 грн., промислові 
товари – на 143 грн., паливо 
– на 150 грн., будівельні мате-

ріали – на 375 грн. Працівники 
територіального центру разом 
з виконкомами сільських та 
селищних рад провели обсте-
ження житлово-побутових умов 
проживання громадян похило-
го віку. За його результатами 7 
осіб отримали одноразову ма-

теріальну допомогу на загальну 
суму 360 грн.

У багатьох ветеранів ві-

йни підірване здоров’я, вони 
часто хворіють, пенсій  не ви-
стачає на лікування, тому їм 
управління праці надає путівки 
на санаторно-курортне ліку-
вання. З початку  року   на  лі-
кування відправлено 6 осіб, 38   
пенсіонерів, у яких ушкоджена 

опорно-рухова система, яким 
важко самостійно пересува-
тися, отримати необхідні за-

соби реабілітації та протезно-
ортопедичні вироби.

Слід зазначити, що в на-
шому суспільстві є категорія 
громадян, які не мають близь-
ких родичів. При клопотанні ви-
конкомів сільських та селищних 
рад управління праці влаштовує 
їх на постійне проживання до 
будинків-інтернатів. З початку 
року до таких закладів направле-
но 6 осіб.

…Покоління, яке пройшло 
лихоліття війни, повоєнні голо-
дні роки відбудови, яке всі свої 
сили віддало суспільству, сьо-
годні стало через обставини, 
що склалися, практично незахи-
щеним. А нас так багато поряд. 
І кожен може допомогти хоча б 
одній людині. Не обов’язково 
грошима, а й добрим словом, 
співучастю, продуктами харчу-
вання, теплим одягом до зими 
та іншим, що не є обтяжливим, 
проте багато значить для нуж-
денних.

В.ДЕМЧЕНКО, 

в.о. директора 

територіального центру. 

В ЇХ ОЧАХ НАДІЯ НА РОЗУМІННЯ
У повсякденні ми не завжди пам’ятаємо про тих, хто 

фізично від нас слабші, про безпорадність і відчай яких 
знають лише стіни помешкань, де проходить їх життя, 
здебільшого невеселе та похмуре. Їм за 70, а то й за 
80. Вік дає про себе знати. 

Хор “Живиця”.
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Середа,  21  жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
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 Тиждень української 

моди. Щоденник.
16.10 Футбол. Кубок свiту 

серед молодi.
16.40 Iндиго.
17.10 Т/с “Стеж за мною”.
17.50 Ситуацiя.
18.00 Тиждень української 

моди. Щоденник.
18.15 Погода.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Д/с “Загадки археологiї”.
20.40 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Iнтер” (Мiлан) - “Динамо” 
(Київ).

23.40 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Барселона” - “Рубiн” 
(Казань).

3.40 Д/с “Загадки археологiї”.
4.10 Служба розшуку дiтей.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.

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 потрапля-

ють до раю”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса по-

американськи”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись врод-

лива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.

20.15 Т/с “Крем”.
21.20 Т/с “Маргоша 2”.
22.45 “ТСН”.
23.15 Мелодрама “Подих”.
1.25 “Документ”.
2.25 “ТСН”.
2.50 Т/с “Циганське серце”.
3.25 Мелодрама “Подих”.
4.45 “Караоке на майданi”.
5.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

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

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

тiстечка.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Фантастичнi iсторiї. 

Вiдьми. Таємницi чаклун-
ського життя”.

14.50 Т/с “У колi першому”.
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  “Зачароване кохання 2”.
23.35 “Гучна справа. Закон 

Анастасiї”.
0.55 “Повiтрянi бої”.
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 “Повiтрянi бої”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.50 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 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 “Снайпер: Зброя 

вiдплати”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттє-

востей весни”.
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 “Снайпер: Зброя 
вiдплати”.

22.00 Т/с “Сiмнадцять миттє-
востей весни”.

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

мiстера Рiплi.
1.10 Спорт.
1.20 Х/ф “Джейн Доу: Низько 

впадеш...”.
2.50 Факти.
3.20 Т/с “Крутi перцi”.
4.10 Т/с “Вiйни з монстрами”.
4.50 М/с “Iнь! Янь! Йо!”

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “Ментiвський гарем”.
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 “Дочечка моя”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Жiноча 

дружба”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Отар 

Кушанашвiлi”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Правила життя. Вулична 

отрута”.

20.15 “Чужi помилки. Смерть 
Нефертiтi”.

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

Євдокiмов: без жартiв”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Ах, водевiль, 

водевiль...”
2.05 Х/ф “Кiнець “Сатурну”.

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”.
9.30 Х/ф “Залiзна людина”.
11.25 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”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.

22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Т/с “Живий, до за-

питання”.
0.40 Репортер.
1.05 Х/ф “Залiзна людина”.
2.30 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.35 Моя М. Заньковецька.
3.05 Каплиця Боїмiв.
3.20 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: мис-

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

нець” 2”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Речовий доказ”. Небез-

печна професiя - суддя.
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 “Викрасти Кендi”. 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
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 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 

Огляд.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Тиждень української моди. 

Щоденник.
16.10 Всеукраїнськi змагання з 

кiнного спорту.
16.40 Iндиго.
17.10 Т/с “Стеж за мною”.
17.50 Ситуацiя.
18.00 Тиждень української моди. 

Щоденник.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.15 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Реал” (Мадрид) - “Мiлан”.
23.40 Вiд першої особи.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Прес-анонс.
1.35 Парламентський день.
1.50 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Челсi” (Лондон) - “Атлетико” 
(Мадрид).

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 потрапляють 

до раю”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса по-

американськи 2”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.

21.20 Т/с “Маргоша 2”.
22.45 “ТСН”.
23.10 “Проспорт”.
23.15 Мелодрама “Час циган”. 
2.25 “Документ”.
3.25 “ТСН”.

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”. Горбуша слабо-

солена.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Гучна справа. Закон 

Анастасiї”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “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 “Секретнi iсторiї. Детектор 
брехнi. Магiя розшуку”.

0.50 Бокс. В. Узелков - Томаш 
Адамек.

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

дiтей.
2.40 Т/с “Двiчi в життi”.
3.25 “Гiд: перший погляд”.
4.10 “Знак якостi”.
4.55 “Судовi справи”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 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 “Снайпер: Зброя 

вiдплати”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей 

весни”.
17.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.

20.55 Т/с “Снайпер: Зброя 
вiдплати”.

21.55 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей 
весни”.

23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Джейн Доу: Так, я це 

добре пам`ятаю”.
2.45 Факти.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “Породження пiтьми”.
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 “Трактир на П`ятницькiй”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. 

Астрологiя”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Смерть 

Нефертiтi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Михайло 

Євдокiмов: без жартiв”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Зоряне життя. Емiгранти. 

Розколенi серця”.
20.15 “Чужi помилки. Аварiя”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 “Моя правда. Леонiд Биков. 

Прибулець”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Законний шлюб”.
2.25 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

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 “Залiзна людина”.
11.25 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”.
16.55 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 “Живий, до запитання”.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.

1.10 Х/ф “Залiзна людина”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Райськi сади гетьмана Сагай-

дачного.
3.00 Золоте намисто України. 

Козелець.
3.10 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”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.25 “Правда життя”. Одностатеве 

кохання.
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 “Шiсть”.
2.55 “Свiдок”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 

Огляд.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Тиждень української моди. 

Щоденник.
16.15 М/ф “Висока гiрка”.
16.40 Iндиго.
17.10 Т/с “Стеж за мною”.
18.00 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
19.50 Футбол. Лiга Європи. “Шах-

тар” (Донецьк) - “Тулуза”.
22.00 Новини.
22.15 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
22.20 Дiловий свiт.
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 Парламентський день.
1.35 Футбол. Лiга Європи. “Брюгге” 

- “Партизан” (Белград).
3.25 “Попередження”.

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 потрапляють 

до раю”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса по-

американськи 2”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.

19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.20 Т/с “Маргоша 2”. 
22.45 “ТСН”.
23.10 “Проспорт”.
23.15 Комедiя “Заповiт”. 
2.10 “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”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

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

фруктово-ягiдний.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Секретнi iсторiї. Детектор 

брехнi. Магiя розшуку”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “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 “Лайма - латиською “щастя”.
0.50 “Лють носорога”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.30 Т/с “Двiчi в життi”.

ICTV
5.50 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9.5”.
15.10 Т/с “Снайпер: Зброя 

вiдплати”.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей 

весни”.
17.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.

20.55 Т/с “Снайпер: Зброя 
вiдплати”.

21.55 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей 
весни”.

23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.20 Х/ф “Бездомнi в Гарвардi”. 
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Крутi перцi”.
4.10 Т/с “Вiйни з монстрами”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “Договiр з дияволом”.
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 “Дорослi дiти”.
11.20 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Аварiя”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Леонiд Биков. 

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

коло Iгоря Нiколаєва”.
20.15 “Чужi помилки. На все заради 

неї”.

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

ченцов”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Щиро Ваш...”
2.20 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

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”.
9.30 Х/ф “Залiзна людина”.
11.25 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”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.

22.20 Т/с “Щасливi разом”. 
23.25 Т/с “Живий, до запитання”. 
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Дiвчатка знову зверху”. 
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Пiднiмися на гори київськi.
3.00 У кожнiй професiї є музика.

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 “Суто англiйськi вбив-

ства”.
14.45 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
16.45 Х/ф “Вiчний поклик”, 12 с.
18.25 “Легенди бандитського Киє-

ва”. Фальшивi “катеньки”.
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 “Меч воїна”. 

чеТвер, 22 жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.25 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.30 Енергетична Україна.
16.05 Кордон держави.
16.25 Футбол. Лiга Європи. Огляд.
17.20 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 “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”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Класiк-прем`єр, шоу №6.
2.05 Х/ф “Алiса i Шарлi”.

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 потрапляють 

до раю”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса по-

американськи”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.

17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.20 Бойовик “Царство небесне”.
0.25 “Наша Russia”.
1.10 Трилер “30 днiв ночi”. 

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”. Сосиски курячi.
12.50 Т/с “Сiмейнi таємницi”.
13.50 “Лайма - латиською “щастя”.
14.55 Т/с “У колi першому”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “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 “НЛО: Вiдхiд пiд воду”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “Двiчi в життi”.
2.40 “Гiд: перший погляд”.
3.25 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.

ICTV
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
10.05 “Смак”.
11.40 Т/с “Солдати”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
14.20 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
15.20 Т/с “Снайпер: Зброя 

вiдплати”.
16.20 Х/ф “I пролунав грiм”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.05 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9.5”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
0.00 Спорт.
0.10 Автопарк. 
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Село проклятих”.
3.05 Факти.
3.30 Погода.
3.35 Т/с “Крутi перцi”.
5.00 Т/с “Вiйни з монстрами”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Д/ф “Карпатська вендета”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Формула кохання”.
10.50 Х/ф “Серця трьох”.
16.30 “ВусоЛапоХвiст”.
18.05 “Вiкна-новини”.
18.15 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки 

голосування.

0.10 Х/ф “Як знайти iдеал”.
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.10 Х/ф “Небезпечно для життя!”
3.35 Х/ф “Золото”.

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  “Велике мультиплiкацiйне шоу”.
9.25 Х/ф “Грошi на двох”.
11.25 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”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Бiй з тiнню”.
23.15 “Файна Юкрайна”.
23.55 Камедi-клаб Росiя.

0.55 Репортер.
1.20 Х/ф “Оскар i Люсiнда”.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 Втраченi права.
3.45 Магдебурзькi хронiки.

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 “Суто англiйськi вбив-

ства”.
14.50 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
16.45 Т/с “Мiй особистий ворог”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Вихiд”.
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 “Убивця, що плаче”.
2.20 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.

п’ятниця, 23 жовтня

Вівторок, 20 жовтня
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До участі у конкурсі запрошують-
ся учні загальноосвітніх, професійних 
та позашкільних навчальних закладів, 
студенти вищих навчальних закладів, 
члени дитячих і молодіжних громад-
ських організацій та об’єднань. Також 
запрошуємо органи влади, місцеві 
громади, соціально відповідальний 
бізнес та всіх представників україн-
ського суспільства не залишатися 
байдужими і долучитися до реалізації 
проекту.

Головна мета проекту: об’єднання 
зусиль, бачення та досвіду учасни-
ків проекту для відродження в Україні 
благодійництва як норми суспільного 
життя і соціальної відповідальності; 
виховання у дітей та молоді потреби 
й навичок благодійної діяльності; по-
пуляризація дитячих і молодіжних бла-
годійних та соціальних ініціатив, під-
тримка соціально-активної учнівської і 
студентської молоді. 

Конкурс проводиться у 2-х номі-

націях:

Перша: Конкурс серед дитячих ко-
лективів загальноосвітніх, професій-
них і позашкільних навчальних закла-
дів, дитячих громадських організацій 
та об’єднань.

Друга: Конкурс серед молодіжних 
колективів вищих навчальних закладів, 
молодіжних громадських організацій 
та об’єднань.

На конкурс приймаються благодійні 
проекти за трьома тематичними на-
прямками:

• соціальні;
• екологічні;
• культурологічні.
У кожній номінації в трьох тема-

тичних напрямках Національною 

конкурсною комісією визначаються 

переможці, які будуть нагороджені 

відзнаками Фонду, цінними приза-

ми та грошовими преміями.

Конкурс проводиться у два ета-

пи:

Перший: вересень – грудень 

2009 року: 

- 15 вересня – 15 листопада 2009 

року – збір і аналіз аплікаційних форм 
благодійних проектів, надісланих на 
конкурс;

- 15 листопада – 15 грудня 2009 

року – конкурсний відбір благодійних 
проектів для участі у другому етапі 
конкурсу;

Другий: грудень 2009 – травень 

2010 року 

- 15   грудня   2009 – 10   квітня   

2010   року – реалізація   й моніторинг 
відібраних благодійних проектів;

- 15 квітня 2010 року – кінцевий 
термін надання організаторам підсум-
кової інформації щодо реалізації бла-
годійних проектів;

- травень 2010 року – визначення 
та нагородження переможців конкурсу.

Кінцевий термін подачі заявок 

для участі в конкурсі –15 листопа-

да 2009 року. 

Вимоги до оформлення конкурс-

ної роботи: 

Для участі в конкурсі до Національної 
конкурсної комісії необхідно подати:

На першому етапі – реєстраційну 
картку та резюме благодійного проек-
ту (які можна знайти та роздрукувати 
на сайтах: www.ukraine3000.org.ua, 

www.novi.org.ua) у двох примірни-

ках.

На другому етапі – підсумкову ін-
формацію про реалізацію благодійно-
го проекту у двох примірниках.

Матеріали, подані на конкурс, ма-
ють бути виконані державною мовою 
комп’ютерним набором, шрифтом 
Times New Roman, 14 розмір – осно-
вний текст, 12 розмір – додатковий 
текст, через одиничний інтервал, на 
одному боці аркуша А4.

Організатори залишають за собою 
право розміщувати надіслані на кон-
курс матеріали у друкованих виданнях, 
на сайтах Фонду та партнерів проекту 
із обов’язковим зазначенням назви 
закладу чи організації, від яких надій-
шов благодійний проект, прізвища та 
імені керівника проекту.

Детальніше з інформацією про 

конкурс та новинами конкурсу 

можна ознайомитися на сайтах: 

www.ukraine3000.org.ua, www.

novi.oig.ua.

Консультації за телефоном: 

(045) 467-67-80, e-mail: dobro@

ukraine3000.org.ua.

Матеріали для участі в конкурсі 

надсилайте на поштову адресу: а/с 

75, м. Київ, 01012 (у двох примірни-

ках) та електронну адресу: dobro@

ukraine3000.org.ua у форматі *doc 

з поміткою: «Конкурс благодійних 

проектів».

Матеріали для участі у конкурсі 

обов’язково надсилаються у пись-

мовому та електронному вигляді.

Олег МАЙСТРЕНКО,

заступник голови 

райдержадміністрації.

III ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»

Саме з таких слів хочеться 
розпочати розповідь про свою 
школу,  яка цього року відзна-
чає своє 40- річчя...

Здавалося б 40 років не так 
і багато, проте саме за цей пе-
ріод Борівське НВО виховало 
цілу низку поколінь, здобутками 
та звершеннями яких може по 
праву пишатися. Були злети і па-
діння, радісні та сумні моменти, 
та попри це колектив сільської 
школи завжди намагався бути 
вірним своїй меті, досягати по-
ставлених цілей. Це є ще одним 

підтвердженням тому, що Україні 
є ким пишатись, оскільки ці люди 
зуміли не лише взяти на себе до-
волі нелегкий тягар виховання 
майбутнього нашої країни, а й 
змогли знайти в собі сили робити 
це на високому рівні. І мова тут не 
про професійність педагогічного 
складу, а про їх високомораль-
ність, душевність, вміння розумі-
ти і чути.

Тому сьогодні, від імені 
випускників, мені б хотілося 
висловити їм велику подяку. 
Спасибі за те, що вміли ви-

слухати і зрозуміти, разом з 
нами раділи нашим перемо-
гам, були частиною нашого 
життя. Хотілося б побажати 
вам наснаги, такої ж сильної 
віри в своїх вихованців, твер-
дої переконаності в істинності 
професійного призначення, 
здоров’я, матеріального бла-
гополуччя.

А нам, випускникам, по-
бажати завжди пам’ятати про 
наше коріння, нашу сільську 
школу, пам’ятати вчителів, які 
були поряд з нами. Адже, на 
мою думку, саме це і є запо-
рукою того, що такі школи, як 
наша, будуть жити вічно, при-
наймні, в наших серцях, дум-
ках, надіях на краще майбутнє.

Юлія МАЛАШИЧ, 
студентка магістратури 

Національної юридичної 
академії ім. Я.Мудрого.

Ліцеїсти мали змогу почути 
багато цікавих фактів з історії 
розповсюдження ВІЛ/СНІДу, роз-
глянути сучасні шляхи передачі 
вірусу, обговорити ситуації, най-
більш ризиковані з точки зору 
зараження ВІЛ, та шляхи уник-
нення цього вірусу. Крім того, 
було детально розглянуто та 
спростовано найбільш популярні 
міфи про ВІЛ/СНІД, 
продемонстровано 
офіційну статистику 
щодо ймовірності 
зараження при різ-
них ризикованих 
практиках.

Наразі виявле-
но лише 3 способи 
передачі ВІЛ: стате-
вий, парентераль-
ний (через кров) та 
вертикальний (від 
матері до дитини), 
і на зустрічі було 
п р о а н а л і з о в а н о 
способи зниження 
ризику передачі ві-
русу в кожному з 
цих випадків. Стар-
ший тренер Світла-
на Валько деталь-
но зупинилася на 

статевому шляху передачі ВІЛ, 
оскільки саме він є темою «табу», 
а проблема захищеного сексу ще 
й досі може ставитись під сум-
нів, незважаючи на очевидність 
його ефективності в боротьбі з 
розповсюдженням ВІЛ. Нестача 
інформації саме в цій сфері ро-
бить молодь чи не найбільш ураз-
ливою категорією щодо ВІЛ, тому 

в рамках зустрічі було детально 
розглянуто практики безпечного 
сексу та способи захисту себе, 
або ж хоча б зниження ризику, за 
умов ризикованих сексуальних 
практик. 

Безпека кожної людини за-
лежить від неї самої, і бути здо-
ровим – свідомий вибір  кожного. 
Сподіваємось, ліцеїсти винесли  з 
зустрічі багато корисної інформа-
ції, що допоможе їм в подальшому 
житті захистити себе від ВІЛ, тим 
самим зупинивши катастрофіч-
ні темпи зростання епідемії ВІЛ/
СНІД в Україні (що на сьогодні, до 
речі, є найшвидшими в Європі). 

Ірина  ТИМОЩЕНКО.

ШКОЛА ПРОТИ СНІДУ
Минулої суботи, 10 жовтня 2009 року, відбулася зустріч  лі-

цеїстів 10-11 класів Макарівського природничо-математичного  

ліцею з представниками міжнародної організації «СНІД Фонду 

Схід-Захід». Фонд є недержавною гуманітарною організацією, 

що працює в сфері охорони здоров’я в країнах Східної Європи та 

Центральної Азії. Зустріч проводила Світлана Валько - старший 

тренер СНІД Фонду Схід-Захід. 

(Закінчення. Поч. на 3 стор.)
– Терпіння і чуйність дали 

свої хороші плоди. Кожен но-
вий день - це ще одна мож-
ливість приділити увагу своїй 
родині. Ми радіємо новим 
успіхам дітей, які часом став-
лять перед нами цікаві задач-
ки, з розв’язанням яких ста-
ємо добрішими і мудрішими, 
– говорить Лариса Віталіївна. 

– А щоб часу на все виста-
чало, потрібно вміти правиль-
но розподіляти його, – додає 
Юрій Миколайович.

Сфера захоплень цієї ро-
дини надзвичайно широка, бо 
в кожного є свої уподобання 
і таланти. Всі дуже люблять 
музику і малювання, і кожен 
зображає свій внутрішній світ 
по-своєму. Захоплення Юрія 
Миколайовича вже давно ві-
домі для макарівців – він ще 
з дитинства дуже любить  по-
дорожувати. Коли випадає на-
года, із задоволенням відвідує 
мальовничі місця України, де 
знаходить цікаві сюжети для 
своїх фоторобіт. А ще – захо-
плюється класичною, джазо-
вою та українською музикою. 
Лариса Віталіївна – завзятий 
книголюб. Таланти батьків 

передалися й дітям. Обоє 
впевнені, що у плані розвитку 
творчих здібностей головне 
– не заважати, а навпаки до-
помогти дітям проявити себе, 
цікавитися їхніми проблемами 
і поменше їх опікати, даючи 
можливість самим проявляти 
ініціативу. Вони завжди нама-
галися  не шкодувати коштів 
на їхній творчий розвиток. 

Найстарша, 21-річна Вікто-
рія, зараз захоплюється вишив-
кою, малюванням. Вона обрала 
професійну дорогу своїх батьків 
- студентка другого курсу Київ-
ського медуніверситету. Про 
свою професію говорить: 

– Розумію, що на плечі 
лікаря лягає велика відпові-
дальність, адже ми рятуємо 
людські життя. Часто згадую 
слова нашого професора 
О.В.Чалого, який каже, що у 
своїй роботі кожен медик по-
винен опиратися на двох ки-
тів: знання і співчуття до свого 
пацієнта. Крім того, життя не 
стоїть на  місці, отож потрібно 
завжди бути в курсі різних но-
вовведень і весь час вдоско-
налювати свої знання. 

Чотирнадцятирічна Юлія в 
першому класі сама записа-

лась у музичну школу по класу 
скрипки.  І  сьогодні виступає  
разом зі  зразковим ансамб-
лем   скрипалів   дитячої школи 
мистецтв. 

– Коли грає на скрипці, – в 
цей момент їй можна всі гріхи 
простити, – жартує тато.  

Свого часу  зайняла призо-
ве місце у міжнародному кон-
курсі з української мови імені 
Петра Яцика. 

Десятирічний Богдан, окрім 
малювання, займається апліка-
цією, сам робить цікаві іграшки 
з паперу та пластиліну,  має хист 
до вивчення іноземних мов.

– Діти виховують нас, а ми 
їх, разом з ними ростемо і змі-
нюємося ми, - каже Лариса Ві-
таліївна.

Мабуть, немає жодної лю-
дини, яка б не мріяла створи-
ти справжню, дружню, міцну 
родину. Родині Писаренків це 
вдалося. Сіль справи у мудрос-
ті, яка народжується з великої 
любові. Відомий французький 
письменник Оноре де Бальзак 
казав: «Любов є найкращою 
релігією, бо якщо хтось когось 
любить, то віддасть йому все 
без молитви».

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

“ЛЮБОВ Є НАЙКРАЩОЮ РЕЛІГІЄЮ, 
БО ЯКЩО ХТОСЬ КОГОСЬ ЛЮБИТЬ,

ТО ВІДДАСТЬ ЙОМУ ВСЕ БЕЗ МОЛИТВИ”

Як відомо, профілактика 
злочинності - багаторівнева 
система державних та громад-
ських заходів, спрямованих на 
усунення, послаблення чи ней-
тралізацію причин злочинності. 
Їх дієвість актуальна і для на-
шого району, де залишається 
ще досить високий рівень зло-
чинності.

Значний обсяг роботи з про-
філактики правопорушень вико-
нують органи внутрішніх справ. 
Їх особлива роль у цій справі 
обумовлена повноваженнями 
щодо здійснення оперативно-
розшукової, адміністративно-
юрисдикційної, кримінально-
процесуальної та інших видів 
діяльності, наявністю у структу-
рі різних служб та підрозділів.

Нинішній аналіз злочинності 
свідчить, що сукупність органі-
заційних і практичних заходів, 
які були визначені в постано-
вах координаційних нарад ке-
рівників правоохоронних орга-
нів Київської області, вплинули 
на її зменшення. Зокрема, вна-
слідок активізації роботи пра-
воохоронних органів району, 
спрямованої на боротьбу з 
пияцтвом та алкоголізмом, у 
напрямку охорони порядку в 
громадських місцях та у місцях 
масового перебування гро-

мадян за дев’ять місяців року 
майже вдвічі зменшилась кіль-
кість осіб, які скоїли злочини у 
стані алкогольного сп’яніння. 

За 9 місяців  на території 
району зареєстровано більше 
350 злочинів. Незважаючи на 
таку значну їх кількість, пра-
цівники міліції уже розкрили 
більшу половину протиправ-
них діянь.

Викликає занепокоєння те, 
що в районі почастішали фак-
ти незаконного заволодіння 
транспортними засобами. Так, 
за вчинення злочину незакон-
ного заволодіння транспортом 
був затриманий гр. П., який 
22 вересня викрав автомобіль 
«Пежо». Зловмисника було за-
тримано,  автомобіль повер-
нуто власнику, на даний час 
ведеться слідство.

В селах Кодра, Кодра-Торф, 
Забуяння були вчиненні кра-
діжки з дач, по гарячих слідах 
затримані громадяни, вилучені 
речові докази. Ведеться слід-
ство про причетність зловмис-
ників до інших крадіжок.

Олександр ГОРОВЕНКО,

начальник Макарівського 

РВ ГУ МВС України 

в Київській області, 

підполковник  міліції.

МАКАРІВСЬКИЙ РВ ІНФОРМУЄ

РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ 
ЗЛОЧИННОСТІ

- КРОК ДО ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ

З  ШАНОЮ  ЧЕРЕЗ  РОКИ
Як відомо, в житті кожної людини батьки посідають най-

важливіше місце, адже лише поряд з ними відчуваєш себе ди-
тиною, лише поряд з ними, здається, минають всі проблеми і 
можна повернутися в безтурботне дитинство. Та попри те, що 
любов до тата і мами безмежна, в серці будь-кого з нас, безпе-
речно, завжди знайдеться місце для Вчителя, для людини, чиє 
терпіння, любов та повага до маленької особистості виховали  
нас громадянами своєї країни.

З вересня 2009 року Міжнародний благодійний Фонд 
«Україна 3000» оголошує третій Всеукраїнський конкурс 
благодійних проектів «Добро починається з тебе»
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С Е Р Д Е Ч Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
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Такої прекрасної пори – золотої осені – відзначають 
свої ювілейні дати – 80-річчя від Дня народження наші 
славні ветерани:

КОВАЛЕНКО Ганна Іванівна з Макарова,
МАНЧЕНКО Микола Павлович з Бишева,
ФЕДОСЕНКО Євгенія Іванівна з Копіївки,
БЕЗСМЕРТНА Марія Харлампівна з Мотижина,
КРАВЧУК Єфросинія Семенівна та
ЗАБРОДА Галина Василівна з Копилова.

Шановні іменинники! З нагоди ювілею 
прийміть наші сонячні та найщиріші поздоров-
лення і сердечні побажання міцного здоров’я, 
добра, миру, злагоди, достатку, любові, шани 
і поваги від рідних та близьких людей. Нехай 
подальші роки несуть Вам тільки радість, те-
пло і спокій. Снаги і сили Вам на довгі роки.

З повагою президія районної організації вете-
ранів України.

Найріднішу та найближчу для нас людину, дорогу, 
люблячу і турботливу матусю і прабабусю

ФЕДОСЕНКО Євгенію Іванівну з Копіївки
сердечно і уклінно вітаємо із славною датою – 80-річчям 
від Дня народження.

Найдобріша і рідненька, в цей день ми Вам вклоняє-
мось низенько, за сонечко ясне, за серце пре-
красне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, 
що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі 
прихилитись до Вас. Нехай Вас минають не-
вдачі і грози, нехай лиш від сміху з’являються 
сльози, міцного здоров’я з роси і води, бадьо-
рість та настрій хай будуть завжди!

Діти, внуки, правнуки.

Усім теплом наших сердець якнайщиріше поздо-
ровляємо із ювілейною датою – 60-річчям від Дня на-
родження найріднішу для нас людину

СУХЕНКА Василя Івановича з Мотижина.
Де взять слова, щоб вдячність передати, за все до-

бро, за ласку, за любов, за світ очей, що нам подарував, 
і за тепло, що ще даруєш знов. За добре серце, за щиру 
турботу, за вічне бажання добра нам усім, за мудрі по-
ради, невтомну роботу, Тобі, наш ріднень-
кий, низенький уклін. Бажаєм здоров’я 
багато-багато, хай щастя і мир залиша-
ються в хаті, хай горе обходить завжди 
стороною, а щастя приходить і ллється 
рікою. Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є, хай 
силу й здоров’я Господь дає!

Дружина, дочки, зяті, внучки Аліна і Любаша.

Наші сонячні та найтепліші привітання з нагоди 60-
річного ювілею від Дня народження адресуємо

СУХЕНКУ Василю Івановичу.
Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде – його не 

зупинить. Прийміть вітання наші щирі, ще до ста років 
зичимо прожить. Хай будуть поруч віра і 
надія, як два крила, що впасти не дадуть. 
І сам Господь по милості наділить ще до-
вгих літ й щасливу світлу путь. Сміхом 
онуків хай повниться хата, хлібом і сіллю 
хай буде багата!

З повагою свати ШЕВЧУКИ та ЗИМЕНКИ 
з Гавронщини.

Колектив філії «Макарівське районне ДУ» найщи-
ріші слова адресує з нагоди ювілейної дати — 60-річчя 
від Дня народження водію підприємства

ЛИТВИНУ Миколі Леонідовичу.
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею.
Хай радість приходить до Вашого дому,
Розмівши негоду, тривогу і втому.
Хай щастя й удача в житті не минають,
Хай рідні Вас люблять і всі поважають.
Хай живуть у серці почуття високі,
Хай дарує доля сто щасливих років!

З нагоди золотої дати – наступаючого ювілейного 
50-річчя від Дня народження сердечно поздоровляємо 
майстра підприємства

МИРОНЕНКА Анатолія Олександровича.
Хай Вам радість сміється, хай Вам все удається, 

хай Вам доля дарує все найкраще в 
житті. Років та років ми зичим про-
жити, хай будуть вони здоров’ям 
налиті, уквітчані шаною, миром, 
любов’ю, працею й достатком у 
домі! Гарного Вам настрою, щастя 
та злагоди щодня і щогодини.

Колектив філії “Макарівське райДУ”.

19 жовтня відзначає свій День народження дорога 
нам людина

ЛОПАТА Вікторія Анатоліївна.
Бажаємо всього найкращого в Твоєму квітучо-

му житті. Нехай кришталева ваза Твоєї молодос-
ті буде наповнена чистою водою, в якій ніколи не 
в’януть білі лілії вірності, червоні троянди кохання 
і скромні ромашки надії. Нехай Твоє життя буде 
схоже на пісню, яка приносить людям тільки щас-
тя, радість і кохання. 

Як хочеться подарувати Тобі долю
І прихилить до Тебе білий світ,
Щоб в щасті Ти жила без болю
Багато довгих і яскравих літ!
Благополуччя Тобі зичимо й удачі,
Здорова будь й красива, мов весна,
І щоб в любові не пізнать нестачі,
Бо Богом раз дарується вона! 

З любов’ю рідні.

Найдорожчу у світі внучку, донечку, любу сестричку 
і племінницю

БЕЗВЕРШУК Марину Олександрівну

від щирого серця та від усієї душі по-
здоровляємо з 20-річчям від Дня на-
родження, яке вона святкуватиме 18 
жовтня.

Наша мила, люба, найдорожча у 
світі, бажаємо щастя, даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб 
завжди здоров’я у Тебе було, щоб 
смутку не знала – ми просимо долю, 
добра Тобі й радості, рідна дитино. 
Нехай Матір Божа Тебе охороняє, а 
Господь міцне здоров’я і сили поси-
лає.

З любов’ю уся Твоя родина.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 
2008 року №606 «Про затвердження порядку проведення 
державного технічного огляду колісних транспортних засо-
бів» Державний технічний огляд на території району розпоча-
то 15 січня та буде закінчено 15 грудня 2009 року.

Відповідно до п. 25 постанови транспортний засіб подаєть-
ся власником або уповноваженою ним особою до підрозділу 
ДАІ за місцем постійної реєстрації або тимчасової реєстрації 
транспортного засобу для проведення техогляду в справно-
му, укомплектованому, відповідно до призначення, стані в 
місце, визначене ДАІ.

Згідно з п.26 постанови подаються такі документи:
- протокол перевірки технічного стану, виданий уповнова-

женим суб’єктом господарювання (термін дії протоколу 45 
діб з дати видачі);

- реєстраційні та інші документи, що підтверджують право 
використання зазначеного транспортного засобу (копія);

- посвідчення водія, що дає право керувати транспортним 
засобом відповідної категорії, та талон до нього;

- медичну довідку щодо придатності водія до керування 
транспортним засобом відповідної категорії;

- поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів або доку-
мент, що підтверджує право на звільнення від страхування;

- на транспортні засоби, що працюють на газовому пали-
ві, документ, що підтверджує випробування газової паливної 
системи;

- квитанція про сплату податку з власників транспортних 
засобів або за умови наявності документа, що підтверджує 
право власника засобу на пільги із сплати такого податку;

- довідка з МРЕВ про засіб, його власника чи уповноважену 
ним особу щодо розшуку, накладення арешту, а також відпо-
відності інформації у базах даних записам у реєстраційних 
документах;

- квитанція за проведення технічного огляду: 
97,5 грн. – для автомобілів непарного року випуску до 3,5 

тонн;
93,5 грн. – для мотоциклів, причепів;
77 грн. – для автомобілів парного року випуску та таких, що 

перевищують 3,5 тонни;
73 грн. – для мотоциклів, причепів парного року випуску. 
Оплата за проходження технічного огляду проводиться 

в банку «Регіонального розвитку» за адресою: смт Макарів, 
вул. Дорожна, 13-А (Макарівське МРЕВ, 2- й поверх).

Талон техогляду не видається за умови встановлення 
фактів під час техогляду:

- коли технічний стан транспортного засобу не відповідає 
вимогам нормативно-правових актів з безпеки дорожнього 
руху та охорони навколишнього середовища, а також правил 
технічної експлуатації, інструкцій підприємств – виробників та 
іншої технічної документації;

- коли засіб неукомплектований відповідно до свого при-
значення чи відсутнє додаткове спеціальне обладнання;

- порушення встановлених вимог щодо нанесення на засіб 
кольорографічних схем, емблем, розпізнавальних знаків та 
написів, установлення спеціальних світлових і (або) звукових 
сигнальних пристроїв, при цьому забороняється експлуата-
ція засобу відповідно до вимог Закону України «Про дорожній 
рух» та складається протокол про адміністративне правопо-
рушення згідно з чинним законодавством. Засіб повторно по-
дається на огляд до підрозділу ДАІ після усунення виявлених 
недоліків;

- несплати штрафу власником чи уповноваженою особою 
за адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорож-
нього руху;

- факту протиправного використання засобу чи пошко-
дження, підробки або відсутності ідентифікаційних номерів 
частин транспортних засобів: кузова, шасі, рами, двигуна або 
знаходження засобу в розшуку.

Протокол перевірки технічного стану на транспортний 
засіб можна отримати на TOB «Тайфун Трак Партнер» за 
адресою: с. Копилів, вул. Леніна, 4-Б.

Телефон –  3 - 03 - 01.
Сергій ШАНЬКО,

старший Державтоінспектор з обслуговування 
Макарівського району при УДАІ ГУ МВС України 

в Київській області, 
лейтенант міліції.

ДАІ ІНФОРМУЄ 

ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД 

У РАЙОНІ

ЦУКРОВІ АТАКИ
Таке явище, як “голодний” го-

ловний біль, знайоме багатьом 
із нас. Коли ми виснажуємо себе 
жорсткими дієтами, розвантажу-
вальними днями, елементарно 
не встигаємо поснідати або по-
обідати, у нас виникає гіпоглікемія 
- швидке зниження рівня цукру в 
крові. Як результат, маємо зву-
ження кровоносних судин, які від-
повідальні за подачу глюкози до 
мозку, а вона для мозку - головне 
джерело енергії. Це й може стати 
причиною головного болю. Те ж 
відбувається, коли ми занадто за-
хоплюємося білковими дієтами, 
налягаємо лише на м’ясо, сири, 
горіхи й зелені листові овочі. 

ЛАСУНАМ НА ПАМ’ЯТЬ
Щоб уникнути подібних ре-

акцій на коливання цукру в кро-

ві, постарайтеся збалансувати 
своє харчування. Насамперед, 
харчуйтеся невеликими порці-
ями, але часто! Краще 4-5 ра-
зів приймати малі кількості їжі, 
ніж об’їдатися 2-3 рази на день. 
Позбавтеся звички заїдати “го-
лодний” головний біль солодо-
щами. У цьому випадку швидше 
допоможуть невелика кількість 
винограду або чай із медом. За-
мініть рафіновані борошняні ви-
роби цільнозерновим хлібом і 
крупами.

Поєднуйте продукти, бага-
ті на глюкозу, і легкозасвоювані 
вуглеводи із клітковиною - харчо-
ві волокна уповільнюють усмок-
тування цукрів у кишковику. До 
речі, на клітковину багаті - хліб, 
крупи, овочі, фрукти і ягоди, а 
найбільш високий її вміст у висів-
ках. Все це дозволить стабілізу-

вати вуглеводний обмін, і пере-
пади цукру в крові стануть менш 
вірогідними. А отже, й головні 
болі виникатимуть рідше.

ЧЕРВОНИЙ ПЕРЕЦЬ
Гостру мігрень іноді провокує 

їжа, багата амінами і тираміном. 
Це - червоний перець, боби, 
сири, горіхи, шоколад, бана-
ни, сливи, печінка, цитрусові та 
модний нині соєвий соус. Аміни 
і тирамін примушують судини го-
ловного мозку скорочуватися, а 
потім різко розширюватися. До-
ведено, що таким самим ефек-
том володіють кофеїн і теїн, що 
містяться у каві, какао, енерге-
тичних напоях і міцному чаї. Крім 
того, кофеїн має сечогінну, а 
значить і зневоднюючу дію. А це 
призводить до звуження судин. 
Тому дієтологи радять: якщо ви 
схильні до мігрені, прагніть вжи-
вати ці напої якомога рідше.

АПЕТИТНІ ПРИКРОЩІ
Викликати раптовий голо-

вний біль здатні й продукти, ба-

гаті на нітрити - ковбасні, м’ясні 
нарізки із ароматним запахом й 
інтенсивним рожевим відтінком: 
салямі, шинка, бекон, солонина 
та інша копченина. Нітрит, що 
підсилює смакові якості м’ясних 
і рибних делікатесів, розширює 
судини мозку, обличчя і шкіри го-
лови. «Нітритний» головний біль 
досить характерний, він про-
являється пульсуючим болем у 
скронях через 30 хвилин після 
вживання ароматної копченої 
смакоти. Майже завжди харчову 
мігрень можна отримати, з’ївши 
якийсь м’ясний делікатес, об-
роблений коптильною рідиною 
(імітація копчення). Розпізнати 
підробку легко - покладіть «під-
копчений» продукт у воду, і вона 
тут же забарвиться у жовтуватий 
колір.

ОБЕРЕЖНО, ГЛЮТАМАТ!
Не варто захоплюватися й 

їжею з моноглютаматом натрію. 
Ця речовина погано засвоюється 
організмом. У результаті її рівень 

у крові різко зростає, що і стає 
причиною сильного головного 
болю. Моноглютамат переважає 
у стравах азіатської кухні, осо-
бливо у сирих морепродуктах, 
бульйонних кубиках, приправах, 
пряних сумішах та соусах, про-
дуктах швидкого приготування, 
смажених горіхах, м’ясі індички 
й картопляних чіпсах. Зауважи-
мо, що на упаковках цих харчів 
глютамат іноді приховують під 
назвою гідролізованого рослин-
ного протеїну. 

Будьте обережні, і вживаючи 
фруктові напої, жуйку й багато 
низькокалорійних видів морози-
ва і десертів. Штучний замінник 
цукру  - аспартам, що містить-
ся у цих продуктах харчування, 
сприяє розвитку мігрені. 

Звичайно, не можна розгляда-
ти всі ці продукти як шкідливі. Але 
якщо ви страждаєте на часті го-
ловні болі, дослухайтеся до себе. 
Можливо, у вас гіперчутливість до 
певних страв і харчових добавок!

(УКРІНФОРМ).

КОРИСНІ ПОРАДИ

Щ О Б  В І Д   Ї Ж І  Н Е  Б У Л О  Ш К О Д И
На думку вчених, близько 20 відсотків продуктів на нашо-

му столі викликають сильні головні болі. Провокують харчову 

мігрень також жорсткі дієти, незбалансований раціон і при-

страсть надмірно пригощатися чимось смачненьким.
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ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

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.: 067-337-18-77, 063-397-10-87.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ в Макарові по вул. За-
водська, 17 цегляний будинок+ділянку 43 
сотки+погріб, сарай, т. д. Вода та всі зруч-
ності на вулиці. Ціна - 300 тис. грн. Можли-
вий продаж у кредит. Тел.: (045) 332-74-10, 
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.:  (045) 332-
74-10, 067-917-69-55.

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

ПРОДАЮ корову другим телям. Село Соснів-

ка. Телефон 097-714-61-97.

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  0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 

(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 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.: 067-421-54-44, 095-840-40-00.

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 2009р. 
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: (045) 253-33-18; 

Факс (045)253-33-18; моб. 067-121-73-70.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
В С. БОРІВКА

ПИЛОРАМНИКИ.
ЗАРПЛАТА - 50 ГРН. ЗА КУБ. М.

ТЕЛЕФОН - 067-463-72-22.

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

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”.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ 
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ 
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ. 

ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

ТОВ “АНДРІЇВСЬКЕ” 
реалізує гній (100 грн.  1 тонна),  молод-

няк свиней (50 грн. за 1 кг живої ваги).

ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛ. 3-62-35.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії АОО №097990 про дер-
жавну реєстрацію юридичної особи (ідентифіка-
ційний код 33466579), видане 17 червня 2005 року 
Державною податковою інспекцією в Макарівському 
районі фермерському господарству „Красна Гір-

ка”, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право сплати єдиного податку 
суб’єктом  малого підприємства – юридичною особою, 
видане Державною податковою інспекцією в Макарів-
ському районі  фермерському господарству „Красна 

Гірка”, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ІV-КВ №001315, зареє-
стрований 20 березня 2001 року за №021 Макарівським 
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації на 
підставі рішення виконкому Яблунівської сільської ради 
№16 від 29 березня 2000 року на ім’я ТАРАСЕНКО Віри 

Кузьмівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ІV-КВ №001295, зареє-
стрований 20 березня 2001 року за №001 Макарівським 
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації на 
підставі рішення виконкому Яблунівської сільської ради 
№16 від 29 березня 2000 року на ім’я ТАРАСЕНКА Петра 

Федоровича, вважати недійсним.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
ДОВГИЧ  Ольги Прокопівни з 

Мотижина
У постійних згадках і глибокій 

скорботі минає рік, як пішла від нас 
із земного життя люба, дорога, рід-
на, турботлива і прекрасна людина – 
наша матуся, бабуся і прабабуся. 

Гірко і вкрай боляче усвідомлюва-
ти, що назавжди ви покинули нас. Ваш світлий образ, 
рідна наша, збережеться в наших серцях. Хай же зем-
ля буде вам пухом, а свічка пам’яті про вас буде вічно 
горіти в наших душах.

Дочка, зять, внуки і правнуки.

Щ И РА  В Д Я Ч Н І С Т Ь 
Д О Б Р И М  Л Ю Д Я М

Велике горе прийшло у нашу сім’ю – невблаганна 
смерть забрала від нас рідну, дорогу людину

МАЙСТРЕНКА Григорія Миколайовича.
В тяжкі хвилини нас не лишили наодинці добрі 

люди, які щиро співчували і були разом з нами, підтри-
мали морально та допомогли матеріально. Висловлю-
ємо сердечну подяку усім рідним, близьким, сусідам, 
друзям і знайомим та небайдужим до чужого горя лю-
дям і всім, хто прийшов провести покійного в останню 
путь. Спасибі вам, люди. І нехай у ваші домівки захо-
дить тільки радість, а тривоги і печалі обходять дале-
кими дорогами.

З повагою сім’я МАЙСТРЕНКІВ.

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
Я, ветеран праці, інвалід, від імені багатьох жителів 

райцентру хочу висловити щиру вдячність продавчині 
продукції „Гаврилівські курчата” В.Мармелюк. Саме до 
неї ми йдемо купувати м’ясо, бо впевнені і в його якос-
ті, і в точності зважування товару. А ще нас задоволь-
няє те, як Галина Володимирівна обслуговує покупців. 
Завжди культурно та ввічливо.

Надія Павлівна ПЕДЕНЮК, 

смт Макарів. 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
З   01.10.2009р   по   01.11.2009 р.   на   тери-

торії України проводиться місячник добровіль-
ної здачі вогнепальної   зброї, бойових припасів, 
вибухових матеріалів   та   засобів   самооборо-
ни,   заряджених речовинами    сльозоточивої   
та    дратівливої   дії (газових пістолетів, револь-
верів), та їх реєстрація в установленому зако-
ном порядку.

Добровільна здача звільняє від криміналь-
ної та адміністративної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї звертати-
ся в органи внутрішніх справ за місцем прожи-
вання.

ЩЕРБАТЕНКО Олександр Миколайович,
інспектор дозвільної системи, 

ст. лейтенант міліції.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Дні прийому:   вівторок - з 9:00 до 18:00
п’ятниця - з 9:00 до 13:00 
субота - з 10:00 до 13:00
Обідня перерва: 13:00 до 14:00, 
Телефон 067-33-777-30. 
Адреса: Макарівський район,
смт. Макарів,
вул. Пушкіна, 4, каб. № 13.

У В А Г А !
ХТО ЗАГУБИВ ПУХОВУ ХУСТИНУ 
В МАКАРОВІ, ПРОХАННЯ ЗВЕРНУ-

ТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-19-51.

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН-
АТОМАТІВ ТА ПРОДАЖ (Б/У) 

ПРАЛЬНИХ МАШИН-АВТОМАТІВ. 
ТЕЛЕФОН – 097-929-00-01.

Розцінки на розміщення політичної рекла-
ми на період проведення виборів Президента  
України 17 січня 2010 року в газеті «Макарів-
ські вісті»: 1 сторінка - 6 грн. , 2-8 сторінки - 4,5 
грн. за один  квадратний сантиметр.

ЗА ПІДТРИМКИ МАКАРІВСЬКОЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

МАКАРІВСЬКИЙ РБК   21 ЖОВТНЯ 
2009 РОКУ ЗАПРОШУЄ НА ВИСТАВУ 

У СТИЛІ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ 
учбового театру Національного університету 
театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-
Карого (курс художнього керівника Національ-
ного академічного театру російської драми 
ім. Лесі Українки, заслуженого діяча мистецтв 
України, професора М.Ю.Резніковича) 

ЗА П’ЄСОЮ КАРЛА ГОЛЬДОНІ 
«ШЛЮБ ЗА КОНКУРСОМ». 

Початок вистави о 18.00. 

Ціна квитків 15 грн. Попередній продаж 

квитків проводиться в адміністрації РБК.

НА РОБОТУ В МАКАРОВІ ТМ „ЛІВАДІЯ” 
потрібен торговий представник з автомобілем, 

вік 21-37 років. З/п – 2000-3000 грн.+бензин.

ТЕЛЕФОНИ: 067-434-02-35; 067-434-02-36.

НАЙ-НАЙ
МВС ОПУБЛІКУВАЛО ТОП-100 

ХАБАРНИКІВ В УКРАЇНІ
Очолив антирейтинг заступник мера міста Вишневе 

Києво-Святошинського району, який вимагав хабар у 2,5 
млн. доларів, і отримав 2,5 млн. гривень. 

Друге місце у списку займає сільський голова Бере-
занського району Миколаївської області, який вимагав 
хабар у 8,5 млн. гривень і отримав 1 млн. гривень. 

На третьому місці у списку розмістився сільський го-
лова з Криму, який, за даними МВС, вимагав 1,1 млн. до-
ларів і встиг отримати 750 тисяч доларів. 

Четверте місце у таблиці зайняв сільський голова Се-
лічевська Баришівського району Київської області. Він 
вимагав хабар у 3,95 млн. гривень.

На п’ятому місці - голова і член правління житлово-
будівельного кооперативу в Севастополі. Вони вимагали 
хабар у 3,9 млн. гривень і отримали 1,7 млн. гривень. 

Шосте місце посів головний лісник одного із лісництв  
державного лісомисливського господарства в Севасто-
полі, який вимагав 2,4 млн. гривень. 

Повний список антирейтингу розміщено на офіційно-
му сайті МВС.
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1 9 - 2 5  ЖО В Т Н ЯГ О Р О С К О П

СУДОКУ
Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виді-

леними жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім в 
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.

ОВЕН (21.03-20.04)
Не знижуйте темп, спро-

буйте завершити якусь 
частину роботи, поба-
чити результат. Попере-

ду унiкальний перiод, i до нього 
потрiбно добре пiдготуватися. 
Вiвторок i середа будуть опти-
мальними для всiх дрiбних i ру-
тинних справ, наведення ладу i 
отримання необхiдної iнформацiї. 
Спонтанно i щиро реагуйте в кон-
тактах з тими, кого ви любите, не 
стримуйте змiн. Розваги i поїздки 
плануйте на недiлю.

Сприятливi днi: 21, 24; 
несприятливi: 20.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз вам варто бiльше 

часу придiляти естетичнiй 
сторонi свого життя. У 
роботi добре займати-

ся питаннями реклами, дизайну. 
Придiлiть бiльше уваги проханням 
i проблемам ваших дiтей. Зробiть 
для них те, що обiцяли. У вiвторок 
займайтеся практичними справа-
ми, втiлюйте iдеї, що накопичили-
ся. Це оптимальний час для колек-
тивної творчостi; ви можете взяти 
на себе функцiї керiвництва.

Сприятливi днi: 23, 24; 
несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ваше навантажен-

ня зростає, але тепер 
з`явиться багато принад-
них перспектив. В особис-

тому життi цей тиждень - один з 
найкращих в роцi для переходу 
на новий рiвень у стосунках. Мож-
на оформляти дiловi i особистi 
угоди, здiйснювати операцiї, за-
йматися рекламними акцiями. 
В середу вiрогiднi несподiванi 
подiї. Змiнюйте звичний стиль 
спiлкування з оточуючими, це 
може дати хороший ефект. Але не 
чинiть тиску i не квапте - не всi за-
раз можуть за вами встигнути.

Сприятливi днi: 22; 
несприятливi: 19.

РАК (22.06-22.07)
Будуйте на цей тиждень 

конкретнi плани i прагнiть 
встигнути якомога бiльше. 
Деякi подробицi у стосунках 

допоможуть вам виробити нову 
лiнiю поведiнки. Це вiдповiдний 
час для важливих рiшень, якi сто-
суються сiм`ї й особистого життя. 
В середу не вiдмовляйтеся вiд 
зустрiчей, ведiть активне листу-
вання, нова iнформацiя може до-
помогти вам обрати правильнi 
орiєнтири. Мрiйте, будуйте плани 
на недiлю i готуйтеся до швидкого 
розвитку подiй.

Сприятливi днi: 25; 
несприятливi: 20.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Включайтеся в ситуа-

цiю у понедiлок без 
зволiкання. Розширюйте 
коло спiлкування i обгово-

рюйте з дiловими й особистими 
партнерами спiльнi плани. Вашi 
кар`єрнi успiхи зараз, як нiколи, 
залежать вiд того, як ви налаго-
дите взаємовiдносини з колега-
ми. В середу будьте уважнi пiд 
час вирiшення фiнансових питань. 
Друга половина тижня сприятлива 
для вiдкритих заходiв, рекламної i 
лекторської дiяльностi.

Сприятливi днi: 23, 25; 
несприятливi: немає.

ДIВА (24.08-23.09)
Останнiм часом ви дося-

гали успiху завдяки здоро-
вому глузду i терпiнню. Але 
у п`ятницю можуть пiдвести 

партнери або несподiвано до-
ведеться зайнятися чимось но-
вим. Не чинiть опiр змiнам - все 
не випадково. I поки прагнiть 
знаходити компромiс у гострих 
ситуацiях. У вас є два тижнi для 
того, щоб утвердитися  i  просу-
нути запланованi справи. У вихiднi 
не обмежуйте себе у витратах i за-
доволеннях.

Сприятливi днi: 22, 24; 
несприятливi: 1.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Це один з найзначнiших 

в роцi переломних перiодiв, 
коли важливо залишити у 
минулому завершенi спра-

ви i пiдготуватися до чергового 
iнтенсивного перiоду в роботi 
й особистому життi. Зараз ви в 
центрi подiй, i потрiбно спробу-
вати у всiх важливих темах дiйти 
визначеностi. Можна, а для ко-
гось i потрiбно, поквапитися з 
оформленням дiлових i особистих 
угод. Займайтеся питаннями пра-
цевлаштування i освiти, смiливо 
змiнюйте iмiдж i стиль стосункiв.

Сприятливi днi: 23, 25; 
несприятливi: 22.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Це визначальний тиждень 

у справах, яким ви вже при-
святили достатньо багато 
сил i часу. Зараз ви зна-

чно ближчi до успiху, але повиннi 
прийняти вiдповiдальнi рiшення. 
Не шукайте порад у друзiв - ви, 
як завжди, значно краще може-
те розiбратися у власнiй ситуацiї. 
Недiля може змiнити вашi плани 
i додати нових справ. Звернiть 
увагу на, здавалося б, випадковi 
зустрiчi й iнформацiю.

Сприятливi днi: 24; 
несприятливi: 20.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Командна робота зараз 

принесе максимальний 
успiх. Значною може бути 
роль друзiв, колег i iнших 

зацiкавлених людей у тих сфе-
рах життя, де ви налаштованi на 
змiни. Стресовi або екстремальнi 
ситуацiї в середу можуть прине-
сти несподiвано корисний ефект. 
Але вiдчувайте грань i не пору-
шуйте своїх зобов`язань, дiйте 
на користь колективу. Дiловi i 
романтичнi тенденцiї зараз мають 
багато точок перетину.

Сприятливi днi: 24, 25; 
несприятливi: 19.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Займiться вирiшенням 

важливих проблем у першiй 
половинi тижня. Якщо ви 
не встигнете навести лад 

у справах i своєму житловому 
просторi, то незабаром може по-
чатися плутанина. Оточуючi вам iз 
задоволенням допоможуть, якщо 
ви правильно органiзуєте про-
цес спiльної роботи. З середини 
тижня почнуться сюрпризи. Хви-
лювань буде багато, але більшість 
їх буде пов`язана з позитивними 
змiнами в дiловому й особистому 
життi. Не стримуйте того, що по-
винне вiдбутися.

Сприятливi днi: 23; 
несприятливi: 21.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Труднощi позаду, i зараз 

ви користуєтеся розташу-
ванням начальства, колег 
i пiдвищеним iнтересом 

представникiв протилежної статi. 
В середу можливi несподiванi пе-
реживання. Думайте в першу чер-
гу про здоров`я й iнтереси справи. 
Будь-який стрес швидко пройде, 
витрачайте час на те, що справдi 
важливе. Вихiднi наповнять вас 
енергiєю й ентузiазмом. Якась да-
лека мрiя може здiйснитися, але 
доведеться проявити iнiцiативу.

Сприятливi днi: 20, 25; 
несприятливi: 24.

РИБИ (20.02-20.03)
Скоро у вас буде вели-

ка кiлькiсть справ, i за цей 
тиждень наведіть порядок у 
своєму життi. В середу мо-

жуть виникнути труднощi з людь-
ми, якi багато для вас означають. 
Спонтанна реакцiя може вияви-
тися найбiльш правильною, i це 
сприятиме ще бiльшiй близькостi. 
Намагайтеся до вихiдних налаго-
дити всi фiнансовi справи. Мож-
на займатися питаннями спадку, 
права на власність, брати позики 
i кредити.

Сприятливi днi: 24; 
несприятливi: 19.

Дві події, які принесли ветерану 
справжнє людське щастя у вісім-
десят літ, сталися недавно у житті 
лучанина Святослава Мельничука. 
Талановитий  винахідник-пенсіонер 
в один день запатентував аж три 
винаходи одразу. А перед цим 
одружився з набагато молодшою 
від себе жінкою, якій тридцять років 
тому врятував життя.

 Свій уроджений талант вина-
хідника Святослав Софронович 
відчував завжди: коли трудився 
коректором в газеті, гірничим 
майстром на шахті, економістом у 
міністерстві. Але по-справжньому 
він віддався улюбленому хобі лише 
на пенсії. Бо ж до цього мав лише 
один винахід - ще в шістдесятих 
роках запатентував банкомиючу 
машину, зразки якої успішно пра-
цюють на деяких консервних за-
водах і досі.

А за останні десять років за-
патентував аж сім винаходів! Се-
ред них - вітроагрегат,  мотоблок, 
агрегат для прання, різні ручні 

важільні приводи для геологів та 
інвалідів. Один з останніх його 
винаходів, що незабаром буде 
випробовуватися, - гідродвигун 
“Хвиля”.

Найвагомішим з винаходів 
Святослав Софронович вважає 
безконтактний генератор, який  
уже чимало літ успішно викорис-
товується у вітчизняній вугільній 
галузі. Генератор не дає іскри, тож 
безпечний навіть там, де може 
бути газ-метан. За винагороду, 
отриману за цей винахід, раціона-
лізатор купив квартиру.

Про всі ці неординарні винахо-

ди ветерана-винахідника розпо-
віла обласна газета “Волинь”. Цю 
публікацію випадково побачила 
місцева жителька Раїса. І в героєві 
газетної розповіді з хвилюванням 
упізнала свого рятівника. Багато 
років тому, коли вона, не вміючи 
плавати, почала тонути у водоймі, 
Святослав кинувся на допомогу і 
витяг майже непритомну дівчину 
з води.

Вона захотіла з ним зустрітися 
і ще раз подякувати. Під час зу-
стрічі виявилося, що і Святослав, 
і Раїса самотні в житті. Схвильова-
ний такою незвичайною зустріч-
чю, винахідник одразу запропо-
нував жінці руку й серце. Вона не 
відмовила.

А завдяки тому, що спокій - не 
в характері вісімдесятилітнього 
ветерана, повного нових задумів 
і мрій, Святослав Мельничук ра-
зом зі своїми однодумцями ви-
рішив організувати у місті клуб за 
інтересами. Він буде носити назву 
“ІННА” - інтелект нації.

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

ЗАХОПЛЕННЯ, ЩО ЗМІНИЛО ЖИТТЯ

Такими висновками з журналістами 
поділилися представники Державної 
екологічної інспекції, які провели тут 
ряд досліджень морської води.

За словами Бориса Переварова, 
представника Азово-Чорноморської 
екологічної інспекції в Феодосійському 
регіоні, аналізи свідчать про катастро-
фічну ситуацію, що склалася в селищі. 
Зафіксовано перевищення гранично-
допустимих концентрацій, зокрема, 
щодо азоту аммонійного і амонію со-
льового (каналізаційні стоки життєді-
яльності людини), взятих в п’яти різ-
них місцях берегової лінії селища, у 80 
разів. А за окремими складовими - у 
68-229 разів. “Купатися в такій воді не-
безпечно для здоров’я. Порівнюючи 
отримані аналізи, можна зробити ви-
сновок, що Коктебель є одним з найбрудніших місць 
після Судака на кримському узбережжі”, - зазначив 
Б. Переваров.

Така ситуація склалася через відсутність у селищі 
власних каналізаційних очисних споруд. Тут прожи-
ває близько 3000 людей, а в курортний сезон - кіль-
кість людей у багато разів збільшується. Стоки від 
пансіонатів, рекреаційно-оздоровчих і комерційних 
об’єктів збираються у вигрібні ями, які дренують у 
дощові стоки і забруднюють усю прилеглу до моря 
територію. Численні приватні готелі, міні-пансіонати 
не мають їх зовсім. Ігноруючи всі норми, вони здій-
снюють скиди прямо в море.

Журналісти в цьому пересвідчилися самі, побу-
вавши на набережній популярного курорту. Дощові 
стоки, у які поступають каналізаційні відходи, вихо-
дять прямо на місцевий пляж, розповсюджуючи від-
повідні запахи.

За словами Коктебельського селищного голови 
Олексія Булиги, “заморожене” багато років тому будів-
ництво очисних споруд планується відновити до 2010 
року, а зараз на це в бюджеті “немає коштів”.

Проте, як свідчать контролюючі органи, саме в 
Коктебелі спостерігається найбільша концентрація 
приватних міні-готелів і пансіонатів, які  перевершу-
ють своєю кількістю навіть окремі регіони Південного 
берега Криму. Ціни на відпочинок тут також досить 
високі, оскільки Коктебель здавна є улюбленим міс-
цем відпочинку.

Унікальні пейзажі, написані у свій час художником 
і поетом Максиміліаном Волошиним, Карадагський 
природний заповідник, вподобана багатьма поко-
ліннями повітроплавців гора Клементьєва, численні 
фестивалі залучають сюди безліч відпочиваючих, 
які навіть і не припускають, які неприємності для 
здоров’я можуть на них очікувати.
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