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Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

' СТОР. 2.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Наближається день чергової 

річниці визволення Макарів-
ського району від фашистсько-
німецьких загарбників.

Понад два роки Макарівщина 
перебувала в тимчасовій окупа-
ції, проте підпільні організації, 
що діяли на території району, чи-
нили запеклий опір у тилу ворога, а юні підпільники відда-
вали життя задля мирного існування своїх односельчан.

8 листопада для кожного з нас є пам’ятним, адже за-
вдяки великому патріотизму, виявленому в тяжкі хвилини 
нашими дідами-прадідами та батьками, ми сьогодні ди-
вимося у безмежну блакить неба, а нашим дітям та ону-
кам усміхається тепле сонце.

Особливу подяку висловлюємо вам, ветерани Вели-
кої Вітчизняної війни, за вашу мужність, самовідданість, 
любов до рідної землі.

Бажаємо міцного здоров’я та бадьорості на довгі 
роки. Нехай всі ваші дні будуть світлими і радісними, 
а любов та повага рідних і близьких людей зігріває вас 
щодня.

Зі святом! 

Дивлячись на виступ хору ветеранів  на сцені район-
ного будинку культури, мимоволі закрадається думка: 
«Звідки у них така активна життєва енергія?». Репети-
ції забирають все ж таки чимало часу, а вони ж – люди 
похилого віку.  Та для них це один з приводів зібратися 
разом, поспілкуватися (хто, як не однолітки найбільше 
розуміють душевний біль і проблему людини свого віку). 
Ну, а виступ на сцені – це розкриття душі…

Вже п’ятнадцять років є незмінним учасником аматор-
ського творчого колективу ветеранів В.Г. Кобзєв. До того 
– він соліст хору. А  нинішньої ж осені Володимиру Георгійо-
вичу виповнилося 85! За скромним столом зібралися друзі, 
які також є учасниками художньої самодіяльності. Вони ба-
жали ювілярові здоров’я. Гуртом співали пісні воєнних ро-
ків. І, думається, у багатьох у ці хвилини забриніли сльози 
на очах. Адже навіювали спогади про роки юності, яка при-
пала на найбільш трагічний час у нашій історії. Сімнадцять 
було  Володі, коли почалася Велика Вітчизняна війна. Був 
мобілізований в армію і відразу ж потрапив на передову лі-
нію оборони Києва. По правді кажучи, хлопець тоді навіть 
уявлення не мав, що таке бій, як себе  поводити. Але чітко 
усвідомлював, що там, за лінією фронту – ворог.

- Наша частина, - розповідає Володимир Георгійович, 
- стояла в обороні на річці Ірпінь. На цій ділянці фрон-
ту не проходили жорстокі бої. Головна ділянка наступу 
фашистських військ була не тут. Але й нас потроху об-
стрілювали. А потім прийшов лейтенант і повідомив, що 
лінію оборони прорвано й наказав, щоб ми залишили 
плацдарм оборони.

ДО 65-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КИЇВЩИНИ  ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

СОЛДАТАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ

ЮЩЕНКО ЗБІЛЬШИТЬ 
ПЕНСІЇ ЗА РАХУНОК БОРГІВ

Минулої п’ятниці Президент Віктор Ющенко підписав 
закон про підвищення соціальних стандартів.  Він пропо-
нує фінансувати підвищені соцвиплати за рахунок коштів 
внутрішнього державного боргу. Про це йдеться в прези-
дентському проекті змін до бюджету на 2009 рік.

“Законопроект спрямований на забезпечення своє-
часного здійснення пенсійних виплат та виплати допомо-
ги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам 
з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної до-
помоги дітям у встановлених законодавством розмірах”, 
– зазначає пресслужба Президента.

Проект закону пропонує визначити джерелом покрит-
тя додаткової потреби у ресурсах Пенсійного фонду ко-
шти держбюджету та збільшити видатки на пенсії на 1100 
млн. гривень.

Також планується збільшити обсяг субвенції з держбю-
джету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 
на 100 млн. гривень.

Збільшення видатків за цими бюджетними програма-
ми пропонується здійснити за рахунок зменшення на від-
повідну суму передбаченого законом обсягу фінансуван-
ня видатків на обслуговування внутрішнього державного 
боргу, враховуючи фактичну економію ресурсу на зазна-
чену мету.

Глава держави наголосив, що єдиним базовим со-
ціальним стандартом є прожитковий мінімум, до якого 
прив’язуються мінімальна пенсія, мінімальна зарплата та 
решта соціальних виплат. 

 
Згідно із законом, прожитковий мінімум на одну осо-

бу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 лис-
топада 2009 року - 701 гривня, з 1 січня 2010 року - 825 
гривень, з 1 квітня - 839 гривень, з 1 липня - 843 гривні, з 
1 жовтня - 861 гривня, з 1 грудня - 875 гривень. Для тих, 
хто відноситься до основних соціальних і демографіч-
них груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 листопада 
2009 року - 632 гривні, з 1 січня 2010 року - 755 гривень, з 
1 квітня - 767 гривень, з 1 липня - 771 гривня, з 1 жовтня - 
787 гривень, з 1 грудня - 799 гривень; дітей віком від 6 до 
18 років: з 1 листопада 2009 року - 776 гривень, з 1 січня 
2010 року - 901 гривня, з 1 квітня - 917 гривень, з 1 лип-
ня - 921 гривня, з 1 жовтня - 941 гривня, з 1 грудня - 957 
гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 листопада 
2009 року - 573 гривні, з 1 січня 2010 року - 695 гривень, з 
1 квітня - 706 гривень, з 1 липня - 709 гривень, з 1 жовтня 
- 723 гривні, з 1 грудня - 734 гривень. 

Встановлено також такий розмір мінімальної заробітної 
плати: з 1 листопада 2009 року - 744 гривні, з 1 січня 2010 
року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 
гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні. 

*  *  *

Станом з 31 жовтня до 4 листо-
пада в районі за медичною допо-
могою звернулося 258 жителів. З 
них 254 хворі на гострі респіраторні 
захворювання і 4 на грип (3 дитини і 
один дорослий, лабораторно грип не 
підтверджений і не визначений його 
тип). Серед хворих на ГРЗ дітей ві-
ком до 6 років – 27, з 6 до 18 років – 
125. Госпіталізовано 52 особи, з них 
32 дітей.

На щастя, поки що каліфорній-
ський грип до нас не дістався. Про-
те наробив переполоху. В минулі 

вихідні в аптеках Макарова стояли 
довжелезні черги. Уже з суботи, не 
кажучи про противірусні препарати, 
навіть вітамін С чи оксолінову мазь 
годі було десь знайти. Приміром, 
до державної аптеки №10 необхідні 
ліки були завезені вранці минулої 
суботи, але уже за кілька годин роз-
куплені.  

Від панічного попиту того дня ро-
зійшлися 2-3 місячні, а деяких ліків 
навіть річні запаси, говорить заві-
дуючий аптекою В.В.Мільгевський. 
Нині ситуація спокійніша. При звер-

ненні хворого до аптеки всі призна-
чені лікарем медикаменти будуть 
видані. Так, сьогодні немає деяких 
противірусних препаратів, які на слу-
ху, але є не менш ефективні, наголо-
сив заві-дуючий.

У середу ситуація з ліками про-
ти грипу в аптеках райцентру дещо 
стабілізувалася. У державній аптеці 
противірусні препарати відпускають 
за рецептом лікаря. Замість оксолі-
нової мазі пропонують взяти препа-
рати, які її ефективно заміняють.

У приватній аптеці, що знаходить-
ся у приміщенні колишнього готелю, 
був у продажу амізон. Оксолінової 
мазі, захисних масок ніде немає. 
Правда є марля. В державній аптеці 
1 метр коштує 1,90 грн. Тут же про-
понують взамін оксолінової мазі не 
менш дієві, як кажуть, препарати. 
Аскорбінову кислоту знайшла лише 
в одній аптеці і то її розфасовка при-
значена для дітей.

Соматичні лікарські препарати 
(для лікування нежиті, кашлю тощо) 
є скрізь. Дещо менший, ніж раніше, 
вибір вітамінів. 

„СВИНЯЧОГО” ГРИПУ НА 
СЬОГОДНІ В РАЙОНІ НЕМАЄ,

АЛ Е  Х О Ч А  В І Н  І  Н АСТ У П А Є ,  П А Н І К У В АТ И  Н Е  С Л І Д ,  В А РТО 
У Б Е З П Е Ч И Т И  С Е Б Е  В І Д  Х В О Р О Б И ,  П Е Р Е КО Н У Ю Т Ь  Л І КА Р І .

НА  ТЕМУ  ДНЯ

В Україні оголошено найвищий рівень епідеміологічної небез-

пеки.  У  зв’язку з  епідемією   Каліфорнійського  грипу, або   грипу 

А/Н1N1 введено тритижневий карантин у всіх навчальних закладах, 

заборонено проведення масових заходів, запроваджено жорсткий 

масковий режим, а також посилено протиепідемічні заходи в аеро-

портах, метрополітені, на кордоні тощо. Віктор Ющенко зосередив 

увагу на повноті інформації і встановлення повного контролю за те-

риторією України щодо проходження ГРВЗ та типування вірусу для 

ефективної системи дій.

Глава Уряду Юлія Тимошенко наголосила, що введені протиепі-

демічні заходи є значно жорстокішими, ніж реальні загрози епіде-

мії, але уряд вирішив, що це саме той випадок, коли краще зроби-

ти більше, ніж щось прогледіти.

' СТОР. 3.ШАНА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ
З нагоди 65-річчя визволення Київщини від нацист-

ських загарбників вітаю ветеранів та учасників Великої 
Вітчизняної війни, колишніх партизанів й підпільників, 
солдатських вдів, матерів солдатів, усіх жителів сіл, що на 
території Макарівської селищної ради, із славною датою. 
Великих втрат зазнала наша земля у той час. Мужності й 
героїзму воїнів ми сьогодні завдячуємо за свободу і не-
залежність. 

Бажаю усім родинам щастя, світлого неба над голо-
вою і лише злетів святкових салютів. Нинішнє покоління 
цінує й не забуває подвиг своїх предків. Низький вам 
уклін від мешканців Макарова.

Геннадій ЗДОЛЬНИК, 
Макарівський селищний голова.

БУДЬТЕ З НАМИ  –  ЧИТАЙТЕ  
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Триває передплата на 2010 рік на „Макарів-
ські вісті”. Якщо ви наш постійний читач, то зна-
єте, що районка ні разу не підводила своїх чита-
чів. Ми й надалі оперативно інформуватимемо 
вас про життя Макарівщини та його людей

Щоб уже з 1 січня 2010 року отримати пер-
ший 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
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“КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ 
МОЖУТЬ БУТИ НЕАДЕКВАТНИМИ”

Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал вва-
жає, що кандидатам у президенти немає необхідності здавати до-
відки про психічне здоров’я. 

– Що стосується довідки про психічне здоров’я, - зазначив 
Володимир Шаповал, – не треба людей принижувати. Коли у 
Франції Шарль де Голль пішов у відставку, і були у зв’язку з цим 
президентські вибори, балотувався кандидат, що пропонує по-
будувати пряму восьмирядну дорогу від Парижа до норманд-
ського узбережжя, щоб парижани на вихідні могли з’їздити на 
море освіжитися. І це єдиний пункт його президентської програ-
ми. Претендента ніхто серйозно не сприймав, але зареєструва-
ли, і він балотувався. 

Може, хтось із наших кандидатів у президенти і буде неадек-
ватний, але це як подивитися – можливо, це ми всі неадекватні: 
все відносно. Залишилася б колишня сума, п’ятсот тисяч гривень, 
і з’явилося б багато “екзотів”. Наприклад, з однаковим прізвищем 
– було по три кандидати, навіть ім’я та по батькові відповідне їм би 
підібрали. Проста технологія, але від неї у нас немає захисту. Тоді 
вибори президента перетворили б на клоунаду.

Шаповал наполягає на тому, що не всі кандидати рівні.
– Люди, які претендують на таку посаду, як президент держа-

ви, повинні розраховувати не тільки на симпатії великої кількості 
виборців, – за ними зобов’язані стояти певні економічні та фінан-
сові сили, – резюмував глава ЦВК. – Стверджувати інше, значить, 
лицемірити. Пора відмовитися від легенди, що всі люди однакові. 
Так, люди юридично рівні у своїх правах, але за реальними можли-
востями – різні. І це аксіома”.

Центральна виборча комісія станом на 4 листопада зареє-
струвала вже 14 кандидатів на посаду президента України. Ними 
стали: Олег Рябоконь, Анатолій Гриценко, Арсеній Яценюк, Петро 
Симоненко, Володимир Литвин, Сергій Тігіпко, Інна Богословська, 
Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнибок, 
Юрій Костенко, Михайло Бродський, Олександр Пабот.

За інформацією tsn.ua.

МОЗ ВІДКРИЛО “ГАРЯЧУ ЛІНІЮ” 
Міністерство охорони здоров’я відкрило 

“гарячу телефонну лінію”, де інформуватимуть 
населення щодо епідемії грипу.

Це номер у Києві – код столиці 044-200-07-
80. Також діє і “гаряча лінія” при Кабміні. За 
телефоном 0-800-507-309 можна повідомити 
Уряду про відсутність ліків у аптеках, спеку-
ляцію медичними препаратами та неналежне 
медичне обслуговування. А у Міністерстві за-
кордонних справ створили цілодобовий опе-
ративний штаб. Він буде займатися наданням 
гуманітарної допомоги для ліквідації епідемії 
грипу. Телефон штабу – 044-238-16-57.

ВИБОРИ-2010

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО – АПТЕКАМ
У зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією, що 

склалася в Україні, Київським обласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України (відді-
лення) створено 5 робочих груп, які розпочали перевірку 
аптечних мереж  Київської області на предмет завищен-
ня вартості ліків та медичних засобів «грипової» групи 
згідно з переліком, визначеним Міністерством охорони 
здоров’я України. Всім суб’єктам господарювання, які 
проводять діяльність у сфері реалізації лікарських засо-
бів та виробів медичного призначення, відділення надало 
рекомендації щодо запобігання порушенням законодав-
ства про захист економічної конкуренції.

У ході перевірки станом на 03.11.2009 р. у одинадцяти 
суб’єктів господарювання  міст: Бориспіль,  Вишневе,  Бо-
ярка,  Бровари,  Біла Церква виявлені ознаки порушення 
законодавства у вигляді безпідставного підвищення цін 
на лікарські засоби та вироби медичного призначення, 
що використовуються для лікування (профілактики) го-
стрих респіраторних вірусних інфекційних захворювань, 
грипу та виникнення їх дефіциту. Також  відділення звер-
тає увагу на різкий зріст попиту на продовольчі товари, 
що використовуються для лікування (профілактики) цих 
захворювань, зокрема цитрусові (лимони), часник та ци-
булю.

За результатами попередніх досліджень, проведе-
них територіальним відділенням, спостерігається пере-
вищення попиту на зазначені товари над пропозицією в 
торговельних закладах області. Підвищення цін на відпо-
відні товари не можуть бути зумовлені об’єктивними еко-
номічними причинами. Такі дії суб’єктів господарювання 
можуть містити ознаки порушень законодавства про за-
хист економічної конкуренції, за які відповідно до Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», передба-
чена відповідальність у вигляді накладення штрафу. 

З метою запобігання ціновим збуренням на соціально 
важливих ринках та для оперативного зв’язку з громад-
ськістю відділення відкрило спеціальну «гарячу» теле-
фонну лінію. Вона працює з 9.00 до 18.00 щодня за теле-
фоном 044-286-80-77.

– Країна має знати ім’я кожного, хто наживається на 
людях, і особливо тих, хто навмисно робить це, користу-
ючись цією ситуацією, – зазначила голова  КОТВ АМКУ 
Н.Доктаренко. – Адже  навіть не санкції, а саме справжня 
ганьба, зможе пробудити свідомість у тих, хто йде проти 
свого народу.  Я попереджаю  усіх керівників, власників 
і виробників, що відділення буде ретельно досліджувати 
будь-який стрибок цін на зазначених ринках, і застосову-
вати жорсткі санкції до кожного.

Київське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України.

Перед виступом лідера на 
сцену виходили поважні державні 
діячі, шановані артисти, учені, лі-
дери громадської думки. Усі вони 
були одностайними: у сьогодніш-
ніх умовах тільки Юлія Тимошен-
ко спроможна врятувати країну, 
припинити війну інститутів влади, 
остаточно подолати кризу і забез-
печити Україні реалізацію її страте-
гічного курсу на членство в Євро-
пейському Союзі.

Лідер України повідомила, що 
її зусилля в статусі нового прези-
дента будуть спрямовані на подо-
лання кризи державного управлін-
ня, утвердження диктатури закону 
й на рішуче подолання корупції.

Я вважаю, що Україна зараз 
стоїть перед багатьма викликами. 
І, перш за все, перед викликами 
розколу країни на Захід та Схід. 
Ці виклики здатна подолати лише 
Юлія Тимошенко. Україна дозріла 
до того, щоб президентом стала 
жінка – Юлія Тимошенко.

Хотілося б висловити свою 
думку з приводу прийнятого за-
кону про підвищення соціальних 
стандартів, це важливо, щоб це 

було реально забезпечене і від-
повідно проблемам людей праці, 
а не логіці передвиборчої кампа-
нії політиків.

Постійне ухвалення цього за-
кону – без програми його еконо-

мічного забезпечення, без чіткого 
плану створення робочих місць 
може спровокувати нову хвилю 
безробіття. А це втрата робочих 
місць у бюджетній сфері: найпер-
ше – працівники культури, вчите-
лі, медики, наукові співробітники.

Що робити уряду, коли в умо-
вах кризи за відсутності обґрун-
тування, без вказання джерел 
фінансування його змушують під-
німати пенсії та зарплати? При-
чому, підвищувати немалозабез-
печеним категоріям громадян, а 
всім одразу. В тому числі й вищим 
чиновникам, у яких і так зарплата 
десятки тисяч, а то й сотні тисяч. 
Виходи є два. Перший – друкувати 
гроші, в наслідок чого, отримаємо 
гіперінфляцію. Другий – скороти-
ти десятки тисяч людей бюджет-

ної сфери для вивільнення коштів. 
Але, я думаю, що ні перший, ні 
другий варіанти, якби того не хоті-
ли опоненти, не є прийнятним для 
уряду Юлії Тимошенко. 

Не можна не зупинитися на 
ініціативі уряду щодо скасування 
ринкового збору. Налякана пер-
спективою  втратити доходи від 
скасування ринкового збору, «ба-
зарна мафія» та деякі мери міст 
дезінформують людей щодо іні-
ціатив уряду. Голова фракції БЮТ 
Іван Кириленко заявив про пер-
шочерговий розгляд проекту за-
кону щодо скасування ринкового 
збору. Передбачається з 1 січня 
2010 року ринковий збір скасу-
вати. Саме таких домовленостей 
досягнуто під час робочої зустрічі  
Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко 
із представниками підприємниць-
ких кіл. Але в регіонах наводиться 
теза, що внаслідок скасування 
збору місцеві бюджети недоотри-
мають коштів на утримання рин-
ків, підприємці будуть змушені 
орендувати площі в торговельних 
центрах, багато ринків закриють-
ся, а люди втратять роботу. Це 
захисна реакція «базарної мафії» 
та корумпованих керівників міст. 
Така інформація є провокаційною 
і не відповідає дійсності.

Михайло РАЙДА,
депутат районної ради

 фракції БЮТ. 

І Х  З ’ Ї З Д  « В О  « Б А Т Ь К І В Щ И Н А »  В И С У Н У В 
Ю Л І Ю  Т И М О Ш Е Н К О  В  П Р Е З И Д Е Н Т И

24 жовтня 2009 року в Києві на Майдані Незалежності відбувся ІХ 
з’їзд партії „Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”. З’їзд проходив 
відкрито – в присутності і за активної підтримки українських громадян 
чисельністю близько 200 тисяч чол. З’їзд одноголосно висунув кан-
дидатом на пост Президента України лідера партії, Прем’єр-міністра 
України Юлію Володимирівну Тимошенко.

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
У приватній аптеці, що в приміще-

ні колишнього побуткомбінату, ого-
лошення біля віконця аптекаря все 
ще сповіщає про відсутність противі-
русних препаратів, масок, оксоліно-
вої мазі, аскорбінової кислоти.

Підвищення цін на ліки не поміт-
но. Навпаки, приміром, у державній 
аптеці деякі препарати навіть відпус-
кають дешевше, ніж вимагає поста-
нова уряду.

Як повідомив заступник голов-
ного лікаря центральної районної 
лікарні А.А.Йовенко, лікувально-
профілактичні заклади готові до ви-
явлення хворих на ранній стадії за-
хворювання. Є запас противірусних 
та специфічних препаратів для бо-
ротьби з каліфорнійським грипом. За 
кошти Державного бюджету України 
у вівторок центральна районна лікар-
ня отримала до  наявних 49 упаковок 
противірусного препарату «Таміф-
лю» (Озельтамівір) ще 162 упаковки. 
Лікувально-профілактичні заклади 
забезпечені дезінфікуючими препа-
ратами та засобами індивідуального 
захисту медперсоналу (на 4 листо-
пада додатково доставлено до ЦРЛ 
ще 4 тисячі одноразових марлевих 
масок, 6 респіраторів, 350 пар несте-
рильних рукавичок, 2 упаковки дезін-
фікуючих засобів). Машини швидкої 
медичної допомоги, щоб оперативно 
виїздити за викликом, забезпечені 
бензином. У разі ускладнення епіде-
мічної ситуації одномоментно ЦРЛ 
може госпіталізувати 60 хворих. 

Нині в районі наказом начальни-
ка цивільного захисту району, голови 
райдержадміністрації Володимира 
Горбика створений штаб з метою 
оперативного реагування на ситуа-
цію в разі розповсюдження грипу та 
гострих респіраторних захворювань. 
Діє протиепідемічна комісія, яку очо-
лює заступник голови райдержад-
міністрації Олег Майстренко. Рай-
держадміністрація профінансувала 
закупівлю медикаментів для ЦРЛ на 
суму 42 тис. грн., бензину - на суму 
32 тис. грн., оплатила витрати газу та 
електроенергії.

З минулого понеділка закриті на 
карантин школи та дитячі садки, від-
мінені масові заходи.

Як запобігти захворюванню 
на „свинячий грип” (вірусом 
A/H1N1) і лікуватися у разі зара-
ження? З цим запитанням звер-

нулася до завідуючої інфекційним 
відділенням центральної район-
ної лікарні А.Г.Семенченко та го-
ловного лікаря санепідемстанції 
В.В.Тарасенка.

- Як можна заразитися вірусом 
грипу A/H1N1?

- Від іншої хворої людини 
повітряно-краплинним, повітряно-
пиловим шляхом (вірусні частки за 
повітрям переносяться від хворої 
людини до здорової під час розмови, 
кашлю, чхання), при тісному контакті 
(знаходження на відстані близько 2-х 
метрів).

- Які симптоми повинні насто-
рожувати?

- Це головний біль, біль у м’язах, 
горлі, різке підвищення температу-
ри тіла (39 градусів і вище), кашель, 
нежить, закладення носа, в окремих 
випадках – блювота і пронос.

- Фактично, прояви цього за-
хворювання майже не відріз-
няються від сезонного грипу, з 
якими ми стикаємося щороку. Як 
можна відрізнити цей грип від ін-
шого типу грипу, застуди?

- Напевне визначити наявність ві-
русу в організмі можна лише в лабо-
раторних умовах. Нині циркулюють 4 
віруси грипу, серед яких і каліфорній-
ський.

- Як попередити зараження 
грипом типу A/H1N1 і запобігти 
його розповсюдженню?

– На період епідемії максимально 
слід обмежити перебування в людних 
місцях. Уникати контактів з людьми, у 
яких помітні симптоми респіраторної 
інфекції. У випадку, якщо з’являться 
симптоми ГРВІ, максимально об-
межте контакт з оточуючими, ви-
кличте лікаря, ретельно виконуйте 
його приписи. 

Коли кашляєте або чхаєте, при-
кривайте ніс і рот одноразовою сер-
веткою або хусткою, мийте руки з 
милом, особливо після того, коли 
кашляли або чхали (у випадку, якщо  
немає можливості часто мити руки, 
використовуйте спиртовмісні воло-
гі серветки, які після використання 
необхідно викинути).

Намагайтеся не доторкуватися до 
очей, носа або рота, особливо якщо  
перебуваєте в громадських місцях. 
Часто провітрюйте приміщення, про-
водьте вологе прибирання не менше 
2 разів на день.

Варто використовувати оксолі-

нову мазь на слизову носових ходів 
перед виходом на вулицю, носити 
захисні чи одноразові або шестиша-
рові марлеві маски, які необхідно мі-
няти через 4 години. Вживати поліві-
таміни, вітамін С та їсти якнайбільше 
цитрусових. 

Підвищити імунітет можна й зви-
чайними народними засобами: на-
поями з смородини, малини, вжива-
ючи лимони, часник, цибулю.

– Чи можна зробити щеплення 
проти грипу?

– Нині вакцинація проти грипу 
протипоказана, бо почалася епіде-
мія. Вакцини ж проти „свинячого” 
грипу немає. 

– Як довго є заразним хворий 
на грип типу А/Н1N1?

– Інфекційний період (період, 
коли хворий небезпечний для ото-
чуючих) при грипі типу А/Н1N1 може 
бути протягом 7 днів від початку 
хвороби, але якщо клінічні симпто-
ми хвороби зберігаються, – то до їх 
зникнення.

– Які ознаки захворювання ди-
тини повинні примусити негайно 
звернутися за медичною допомо-
гою?

– Прискорене або утруднене ди-
хання, синюшність навкруги рота, 
інших шкірних покровів, поява на тілі 
крововиливів (навіть дуже маленьких), 
носової кровотечі, висока температу-
ра, відмова дитини від пиття, неможли-
вість розбудити дитину або відсутність 
її реакції на звернення. Має викликати 
занепокоєння й надмірне збудження 
або поява судом, блювоти, частого 
рідкого стулу, скарги на сильний голо-
вний біль, відсутність сечовипускання 
або сліз під час плачу. 

Лікарі закликають не займатися 
самолікуванням грипу, а при перших 
проявах хвороби звертатися за ме-
дичною допомогою, лише так можна 
запобігти ускладненням.

Не варто впадати й в істерику. Ві-
рус “свинячого” грипу існує вже 30 
років. Час від часу він повертається. 
Подібна епідемія не нова для світу.

До  того ж далеко не всі гострі 
респіраторні захворювання є калі-
форнійським грипом. Наприклад, з 
255 тисяч людей, які з початку року 
захворіли в нашій країні на грип, ста-
ном на 3 листопада, лише 22 з них 
на сьогодні визнані хворими на калі-
форнійський грип.

Анна СУХЕНКО.

„СВИНЯЧОГО” ГРИПУ НА 
СЬОГОДНІ В РАЙОНІ НЕМАЄ,

АЛЕ ХОЧА ВІН І  НАСТУПАЄ, ПАНІКУВАТИ НЕ СЛІД, 
ВАРТО УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ВІД ХВОРОБИ, ПЕРЕКОНУЮТЬ ЛІКАРІ.

СЛОВО ДЕПУТАТУ



3№ 45   6 листопада   2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Коли фашисти захопили Київ, наші солдати відступа-

ли у напрямку до Борисполя. Під час одного з нальотів 
хлопець був поранений у плече. У селі Глибоке, під Бо-
рисполем, німецький десант захопив відступаючих бій-
ців. Так Володя потрапив у полон.

- У таборі, - розповідає далі Володимир Георгійович, 
- у санчастині  з мого плеча витягнули кулю. У перші дні 
війни загарбники не так жорстоко поводилися з військо-
вополоненими, як потім. Навіть дозволяли місцевим жи-
телям нас підгодовувати. Жінки серед полонених шукали 
своїх синів, чоловіків. Одна з бабусь признала в мені сво-
го «сина» і з її допомогою я вийшов за територію табору.

Повернення додому було не з легких. Уже скрізь гос-
подарювали окупанти. Юнак обміняв військову форму на 
цивільну й пішки добрався до рідної домівки.

Уже з перших днів Великої Вітчизняної війни у тимча-
сово окупованих німецько-фашистськими загарбниками 
районах Київщини були організовані підпільні групи. На 
початку 1942-го  з’явилася така і в Макарові, ініціатором 
створення якої був полковник Червоної Армії Петро Ко-
ротков.  Входив до неї і батько Володі – Георгій Сергійо-
вич. Тож і син не стояв осторонь.  Оскільки старший Коб-
зєв завідував зерноскладом, маючи доступ, потроху крав 
зерно у німців та переправляв до партизанського загону. 
Допомагав у цьому йому Володимир. 

Із визволенням Макарова в листопаді 1943 року  В.Г. 
Кобзєва призивають до діючої армії і направляють на на-
вчання у школу сержантів, яка знаходилася у м. Олевськ. 
Після закінчення його направляють на Перший Україн-
ський фронт. Це вже не той юний Володя, а змужнілий, 
зі знаннями тактики ведення бою, армієць.  Якраз бої то-
чилися за м. Сарни. Після його визволення фронтова до-
рога Кобзєва потягнулася до м. Пінськ. 

- Жорстокі бої точилися на білоруській землі, - розпо-
відає  ветеран. - Три місяці не вилазили з боліт. Згадувати 
моторошно, як нас всмоктувала багнюка. Багато моїх по-
братимів назавжди залишилися там. Я  був контужений. 
Далі воював за визволення Ковеля, Бреста. Штурмував 
у Польщі м. Білосток. На Прибалтійському фронті брав 
участь у визволенні міст Рига, Шауляй, Лібава.  Був дуже 
важко поранений і шість місяців лікувався у московсько-
му шпиталі. У грудні 1945-го мене комісували. Приїхав до 
Києва, а звідси добирався пішки додому. Дійшовши до 
Копилова, зустрів на санях чоловіка й жінку, котрі їхали на 
базар. Вони мене й підвезли до Макарова.

Коли зайшов до рідної хати, мати не впізнала сина, 
настільки він був виснажений. Глянувши мимохідь на 
“гостя”, попросила  зачекати, поки звариться борщ і тоді 
вона його нагодує.

- Мамо, та це ж я, Володя, - сказав.
- Боже, мій, невже це ти, синочку, - і мати кинулася обі-

ймати  його, не вірячи у своє щастя.
Після недовгого відпочинку В.Г. Кобзєв взяв направ-

лення у міліцейську школу.
…Солдатами не народжуються. Сьогодні, оглядаю-

чись у минуле, Володимир Георгійович не впевнений, що 
мріяв у дитинстві стати військовим. Війна визначила його 
життєвий шлях, кинувши у вирій бойових дій ще юного, 
ще не усвідомлюючого, що доросле життя настало.

Нині  про все це ветеран розповідає хлопчикам і дівчат-
кам на зустрічах, коли його запрошують до школи. Щоб 
знали минуле, щоб цінували мирне небо,  сьогодення, в 
якому живуть, любили свою Україну. І завжди йому приєм-
но,  коли підростаюче покоління цікавиться історією, од-
нією з сторінок якої - Велика Вітчизняна війна.

Світлана ТРИГУБ.     

СОЛДАТАМИ НЕ 
НАРОДЖУЮТЬСЯ

Ще задовго до початку епі-
демії «свинячого» грипу у захід-
них областях України депутат від 
Партії регіонів, голова Комітету 
Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я Тетяна Бахтеєва наді-
слала офіційне звер-
нення персонально 
прем’єрові Юлії Ти-
мошенко, в якому го-
ворилося, що Україна 
абсолютно не гото-
ва боротися з цією 
хворобою. У цьому 
ж зверненні Бахтеє-
ва закликала уряд та 
МОЗ вжити терміно-
вих заходів для попе-
редження поширення 
в Україні «свинячого» 
грипу. Зокрема, про-
понувалося якнай-
швидше створити в 
країні Центр грипу і 
розробити стратегію 
боротьби з гостри-
ми респіраторними 
з а х в о р ю в а н н я м и . 
На жаль, Тимошенко 
не прислухалася до слів лікаря-
професіонала. 

- Партія регіонів сьогодні відпо-
відально заявляє: українська вла-
да не була готова до епідемій, як 
сезонного грипу (вірус групи A і B), 
так і до «каліфорнійського», ситу-
ацію з яким Всесвітня організація 
охорони здоров’я ще в червні 2009 
року оголосила пандемічною. 

Сьогоднішні заходи влади зво-
дяться лише до красивих слів. А в 
цей час в регіонах недостатньо ма-
сок, в аптеках повністю відсутні ме-
дикаменти. Те ж, що уряд сьогодні 
закупив марлю і пропонує кожному 
шити собі особисто маску, я вва-
жаю, це взагалі верх цинізму! 

Протигрипові програми в країні 
недофінансовані, в регіонах недо-
статньо ліків, систем діагностуван-
ня грипу. Я сьогодні однозначно 
заявляю, що в жодному регіоні на-
шої країни немає тест-систем для 

постановки правильного діагнозу. 
Чому уряд не потурбувався про 

це вчасно? Я особисто направи-
ла три листи на адресу прем’єр-
міністра України, ми провели 
близько п’яти засідань нашого Ко-
мітету, на яких говорили про те, що 
сезонний грип - це неминуча ситу-
ація, пандемічний грип - неминуча 
ситуація. 

Звертаю увагу, що сьогодні 50 
випадків на 10 тисяч - це серед-
ній епідемічний поріг для України 
для гострих респіраторних захво-
рювань як сезонного, так і «калі-
форнійського» грипу. В західних 
регіонах - Тернопільській, Львів-
ській, Івано-Франківській облас-

тях вже на початку жовтня цей по-
казник був вище 100 випадків на 
10 тисяч. А в цей час Тимошенко 
привезла на свій майдан людей з 
центральних і західних областей. 
Тобто з тих, підкреслюю, регіонів, 

які знаходились у 
зоні підвищено-
го ризику. Прове-
денням піар-акції 
в умовах загро-
зи пандемії грипу 
Н1N1 Тимошенко, 
по суті справи, по-
казала своє справ-
жнє ставлення до 
здоров’я нації. Для 
політика це, м’яко 
кажучи, безвідпові-
дальний вчинок.

Чому ж, знаючи 
показники захво-
рюваності, Мініс-
терство охорони 
здоров’я не вжи-
ло всіх заходів і не 
оголосило епідемію 
сезонного грипу? 
Чому уряд не зро-

бив запаси таких вкрай необхідних 
профілактичних препаратів, як ін-
терферон, кагоцел, ремантодін? 
Це ті питання, які ми ставимо вла-
ді, питання, які адресуємо Гене-
ральній прокуратурі. Хай влада по-
яснить десятки смертей українців, 
у тому числі дітей, вагітних жінок, 
лікарів.

Як стало відомо, Генпрокура-
тура вже порушила кримінальну 
справу щодо службових осіб  МОЗ 
за фактом порушення правил бо-
ротьби з епідеміями та службової 
недбалості, що спричинили тяжкі 
наслідки.

Оксана СТРИГАНЬ.

Тетяна БАХТЕЄВА: «ПРОВЕДЕННЯМ ПІАР-АКЦІЇ 
В УМОВАХ ЗАГРОЗИ ПАНДЕМІЇ ГРИПУ

ТИМОШЕНКО ПОКАЗАЛА СВОЄ СПРАВЖНЄ 
СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»

ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ НАДАННЯ КРЕДИТІВ 
АБО ГАРАНТІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ 

ДЕРЖАВНИХ, НА ЇХ ВИКОНАННЯ
Конкурс проводиться відповідно до Порядку фор-

мування і використання активів Державної   іннова-
ційної фінансово-кредитної установи, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 
№685 Порядку надання у 2009 році державних гаран-
тій для виконання інвестиційних проектів, які реалізу-
ються Державною інноваційною фінансово-кредитною 
установою, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 17.06.2009 №686 Порядку конкурсно-
го відбору проектів для надання кредитів або гарантій, 
в тому числі державних, на їх виконання, затвердже-
ного Державною інноваційною фінансово-кредитною 
установою.

Прийом та реєстрація комплектів документів за 

проектами для участі в конкурсному відборі про-

водиться Державною інноваційною фінансово-

кредитною установою з 12 жовтня 2009 року до 10 

листопада 2009 року в робочі дня з 10.00 по 16.00 

(перерва з 13.00. до 14.00) за адресою: 01601, 

м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 65-Б.

Контактний телефон: (044) 391-54-87.

Більш детальну інформацію щодо конкурсного 

відбору можна знайти на офіційній веб-сторінці 

Державної інноваційної фінансово-кредитної 

установи (http://www.difku.gov. иа).

Святитель Димитрій 
Ростовський (в миру – Да-
нило Туптало) народився 
у грудні 1651 року в міс-
течку Макарово, непода-
лік від Києва. Батьки його 
були глибоко віддані Пра-
вославній Церкві. Отрок 
Данило виховувався в 
благочестивій релігійній 
атмосфері і виріс глибоко 
віруючим християнином. У 
1662 році, незабаром після 
переїзду батьків до Києва, 
Данила було віддано до 
Києво-Могилянської коле-
гії, де вперше розкрили-
ся виняткові обдарування 
талановитого юнака. Він 
з успіхом вивчив грецьку і 
латинську мови та ряд кла-
сичних наук. 9 липня 1668 
року Данило прийняв чер-
нецтво з ім’ям Димитрій, 
на честь великомученика 
Димитрія Солунського. До 
весни 1675 року він про-
ходив чернечий послух у 
Київському Кириловому 
монастирі, де почалася 
його літературна та про-
повідницька діяльність. 23 
травня 1675 року ченця 
Димитрія було висвячено 
у священний сан Чернігів-
ським архієпископом Ла-
зарем (Барановичем). 

Протягом кількох років 
ієромонах Димитрій про-
повідував слово Боже в 
різних монастирях і хра-
мах України, Литви та Бі-
лорусі. Деякий час він був 
ігуменом Максаковської 
обителі, а потім Батурин-
ського Микольського мо-

настиря, звідки в 1684 році 
був відізваний до Києво-
Печерської Лаври. Насто-
ятель Лаври архімандрит 
Варлаам (Ясинський), який 
знав духовну настроєність 
свого колишнього учня, 
його освіченість, схиль-
ність до наукової праці, а 
також великі літературні 
обдаровання, доручив ієро-
монаху Димитрію скласти 
Четії-Мінеї, тобто збірник 
житій святих на весь рік.

Робота над цією мону-
ментальною працею стала 
для ієромонаха, а згодом 
святителя Димитрія спра-
вою всього його життя – з 
1684 по 1705 рік. Складан-
ня Четіїх-Міней вимагало 
від ієромонаха Димитрія 
величезної напруги сил. 
Він звернувся до широко-
го кола джерел, займався 
дослідженням та аналізом 
їх, і тим самим заклав фун-
дамент вітчизняної науко-
вої агіографії. Вважаючи 
видання житій святих пер-
шочерговим завданням, 
ієромонах Димитрій одно-
часно ретельно виконував 
інші церковні послухи і був 
почергово настоятелем 
кількох монастирів.

Труди подвижника 
звернули на себе ува-
гу святійшого Патріарха 
Адріана. В 1701 році ука-
зом Петра І архімандрита 
Димитрія було викликано 
до Москви, де 23 берез-
ня в Успенському соборі 
Кремля було хіротонісано 
на Сибірську митрополичу 

кафедру до м.Тобольска. 
Але через деякий час, 
враховуючи важливість 
наукової праці та слабке 
здоров’я святителя, Імпе-
ратор скасував свій указ, і 
невдовзі святитель Дими-
трій отримав призначення 
до Ростова Ярославсько-
го, куди прибув 1 березня 
1702 року.

Святитель Димитрій 
поглибив і розширив поле 
своєї діяльності і продо-
вжив складання Четіїх-
Міней з використанням но-
вих джерел. Він з великою 
турботою піклувався про 
освіту в своїй єпархії, тим 
укріплюючи єдність Русь-
кої Православної Церкви, 
порушену старообряд-
ницьким розколом. В ас-
кетичних творах видатного 
ієрарха, а також в його про-
повідях вбачається благо-
датний і мужній подвижник 
– покровитель Богослов-
ської науки. В його працях 
вже багато поколінь бого-
словів черпають духовні 
сили до творчості та мо-
литви. Для переконання 
блудних він написав мір-
кування «Про образ Божий 
у людині» та «Розшук про 
бринську віру». Святитель 
викривав розкольників не в 
тому, що вони неправиль-
но додержуються обрядів, 
а в тому, що вони втрати-
ли дух Євангельський. Для 
всієї Церкви Православної 
ці праці стали міцним щи-
том проти псевдовчення 
розкольників.

Святитель Димитрій був 
дуже талановитим письмен-
ником та проповідником, 
але ще красномовнішим 
для повчання всіх було його 
життя: його молитва, його 
доброта і любов до бідних 
та сиріт, піст, смирення, і, 
нарешті, працелюбність, 
за допомогою якої він без-
перервно і сам повчався в 
Законі Господньому й інших 
наставляв – і словом, і при-
кладом. 

Святий завжди постив-
ся і не дивлячись на за-
йнятість, кожного дня від-
відував храм, і помер він 
на колінах під час молитви. 
Після нього залишилося 
лише його вбрання, оскіль-
ки він усе роздавав бідним. 
Святитель приймав послу-
ги навіть від своїх підле-
глих не як належне, але з 
великою вдячністю, вкло-
няючись до землі.

Він залишив після себе 
велику кількість творів, але 
найголовніша його праця 
– Четії-Мінеї – стала воіс-
тину скарбом для Церкви 
Православної,  навчальним 
посібником благочестя для 
всіх християн, недосяжним 
взірцем для церковних 
письменників. 

Святитель Димитрій 
Ростовський помер 28 
жовтня (за старим стилем) 
1709 року.

Святителю отче Дими-
тріє, моли Бога за нас!

Прес-служба 
Макарівського 

благочиння УПЦ.

10 ЛИСТОПАДА – 300 РОКІВ З ДНЯ СМЕРТІ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО (ДАНИЛА ТУПТАЛА)
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23 жовтня ц. р. взятий під варту 
сільський голова с. Бишів Анатолій 
Таранчук. Такий вид запобіжного за-
ходу районний суд ухвалив на час 
проведення додаткового розсліду-

вання у справі за ст. 368 ч. ІІ Кримі-
нального Кодексу України «Одержан-
ня хабара у великому розмірі». Хабар 
у розмірі 10 тис. у.о. чиновник, на-
чебто, отримав за надання рішення 

ради про виділення земельної ділян-
ки. Максимальною мірою покарання 
за даною статтею  є позбавлення 
волі до 10 років без права займати 
державні посади.

Тим часом, мешканці с. Би-
шів мітингують і вимагають 
звільнення А. Таранчука з-під 
варти, а також закрити кримі-
нальну справу на нього, оскільки 
вважають ту повністю сфабри-
кованою. З метою підтримки 
сільського голови громада зі-
брала 1009 підписів, що складає 
третину від усього населення 
села.

Це вже третя спроба судово-
го розгляду кримінальної справи 
сільського голови. До неї рішен-
ня суду оскаржувалися, а сам 
Таранчук перебував під особис-
тою порукою кількох депутатів із 
Макарівської райради.

Олександра  СУЗАНСЬКА.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ПІД ВАРТОЮ

Питання незаконного 
функціонування екологічно 
небезпечного підприєм-
ства птахофабрики у смт 
Макарів досягло свого апо-
гею, і прийшов час сказати 
його власникам – ДОСИТЬ! 
Макарівська селищна рада 
спільно з громадою спо-
внені рішучості зупинити 
її діяльність. Адже жителі, 
які проживають поблизу 
птахофабрики, без пере-
більшення –  екологіч-
ного лиха, платять своїм 
здоров’ям, а Макарів огор-
тається смородом, який 
поширюється все далі і 
далі. Птахофабрика є дже-
релом виробничо шкідли-
вих відходів та  розташову-
ється у санітарно-захисній 
зоні населеного пункту 
(згідно вимог державних 
санітарних правил щодо 
планування і забудови на-
селених норм встановле-
на санітарно-захисна зона 
на відстані 1200 метрів до 
житлової забудови). Фак-
тично мінімальна відстань 
від підприємства до жит-
лових будинків становить 
50-100 метрів.

Чого варті демагогічні 
та голослівні заяви керів-
ників підприємства про 
результати (які викликають 
сумнів), досліджень науко-
вих інститутів щодо без-
печності його діяльності, 
коли протягом усього часу 
експлуатації здійснюють 
свою виробничу діяльність 
у повному протиріччі з ви-
могами чинного законо-
давства: де-факто – за 
відсутності рішень вико-
навчого комітету селищної 
ради про дозвіл на прове-
дення будівництва об’єктів 
та реконструкції тварин-
ницького комплексу під 
птахофабрику, проектно-
кошторисної документації 
та акта державної комісії 
про введення в експлуа-
тацію, де-юре – при недо-
триманні (читай – грубому 
порушенні) вимог санітар-
ного, містобудівного, еко-
логічного, природоохорон-
ного законодавств (?!).

Стверджую абсолют-
но авторитетно та відпо-
відально: у керівництва 
птахофабрики з початку 
експлуатації по даний час 
нема жодного дозвільного 
документа на проведення 
будівництва, реконструкції 
виробничого комплексу та 
його діяльність.

Головним державним 
санітарним лікарем Київ-
ської області, інспекцією 
державного архітектурно-
будівельного контролю в 
Київській області, заступ-
ником головного держав-
ного інспектора України з 
охорони навколишнього 
природного середови-
ща, рішенням виконавчо-
го комітету Макарівської 
селищної ради діяльність 
птахофабрики та експлу-
атація обладнання забо-
ронено (зупинено). Проте, 
незаконну діяльність пта-
хофабрика не припиняє ні 
на день, завдячуючи голов-
ному державному ветери-
нарному лікарю Київської 
області, який своїми не-
правомірними рішеннями 
і до цього санкціонує за-
везення птиці на птахофа-
брику. Особливу «подяку» 
слід висловити «самому 
гуманному і справедливо-
му в усьому світі» окружно-
му адміністративному суду 
Київської області, який ще у 
вересні 2008 року зупинив 
дію прийнятих рішень про 
припинення екологічно не-
безпечної діяльності пта-
хофабрики та продовжує 
зволікати розгляд позову 
прокуратури Макарівсько-
го району в інтересах дер-
жави в особі Макарівської 
селищної ради, інспекції 
архітектурно-будівельного 
контролю Київської області 
до товариства з обмеженою 
відповідальністю «Макарів-
ська птахофабрика» на за-
хист інтересів громадян.

Макарівська селищна 
рада в оцінці даної над-
звичайної ситуації та своїх 
діях зайняла послідовно 
принципову та наступаль-
ну позицію, яка ґрунтуєть-
ся виключно на вимогах 
чинного законодавства 
щодо захисту прав гро-
мадян на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, 
які брутально та цинічно 
ігноруються керівництвом 
птахофабрики. Питання її 
функціонування протягом 
останніх трьох років чотири 
рази розглядалось вико-
навчим комітетом. Незва-
жаючи на затверджений 
план заходів на усунення 
порушень чинного зако-
нодавства, керівництво 
даного підприємства не 
лише свідомо ігнорує за-
конні вимоги, а вдалось до 
подальших незаконних дій: 

проведено реконструкцію 
чергових двох тваринниць-
ких приміщень під пташ-
ники, збільшено поголів’я 
птиці, яке сьогодні стано-
вить більше півмільйона. 

 Жителі смт Макарів та 
с. Фасівочка, які постійно 
потерпають від екологіч-
но небезпечної ситуації, 
що склалася, надсилають 
численні скарги до органів 
влади та правоохоронних 
органів, у яких висловлю-
ють справедливе обурен-
ня та обґрунтовані вимоги 
щодо прийняття відповід-
них заходів у зв’язку з по-
дальшими незаконними 
діями та бездіяльністю з 
боку керівництва птахофа-
брики, ігнорування закон-
них вимог громадськості та 
влади, подальшим різким 
погіршенням екологічної 
ситуації. І це – не забаган-
ки декількох осіб, як циніч-
но стверджують керівники 
птахофабрики. Громадяни 
налаштовані вкрай прин-
ципово та рішуче захищати 
свої конституційні права. 
Соціальна напруженість 
зросла до критичної межі, 
коли доведені до відчаю 
громадяни погрожують 
громадськими акціями 
протесту.

У зв’язку із збільшенням 
поголів’я птиці значно зрос-
ла інтенсивність викидів, за-
бруднення атмосферного 
повітря досягає радіусу при-
близно до 400-500 метрів 
від підприємства (на від-
стані 300 метрів розташо-
вані дошкільний навчальний 
заклад освіти «Барвінок», 
дитячий будинок для пере-
бування дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
та загальноосвітня школа). 
У дітей та дорослих спосте-
рігаються численні випадки 
загострення та ускладнення 
хронічних хвороб та алергіч-
них реакцій.

Ситуація, що склалася, 
вимагає належної принци-
пової оцінки та відповід-
них подальших дій з боку 
влади щодо захисту життя 
і здоров’я громадян. Члени 
виконавчого комітету, усві-
домлюючи те, що вкрай 
небезпечна екологічна си-
туація розвивається дина-
мічно і веде до екологічної 
катастрофи, одностайно 
прийняли рішення про 
припинення виробничої 
діяльності птахофабрики з 
1 жовтня 2009 року. Депу-

тати селищної ради одно-
стайно підтримали пози-
цію виконавчого комітету. 

Проте, правим очевид-
но є той, у кого більше прав. 
Яскравим свідченням цьо-
го є те, що після прийнят-
тя абсолютно законного 
і справедливого рішення 
до Макарівської селищної 
ради надійшло звернення 
трьох народних депутатів 
України. Зміст цих звер-
нень свідчить про те, що 
народних обранців зовсім 
не хвилює доля людей. У 
депутатських зверненнях 
прямо і недвозначно йдеть-
ся про «протиправні» (!?) 
дії з боку службових осіб, 
лунають звинувачення в 
упередженому ставленні 
до вирішення питання по-
дальшого функціонування 
птахофабрики, яка прино-
сить значні прибутки міс-
цевому бюджету. Йдеться 
також про перевищення 
повноважень при прийнят-
ті рішень, а загалом, не 
більше і не менше – про 
перешкоджання господар-
ській діяльності ТОВ «Ма-
карівська птахофабрика». 
Народні депутати України 
ставлять вимогу припини-
ти протиправні дії з боку 
Макарівської селищної 
ради (!?). 

Роками триваюче без-
законня, пов’язане з діяль-
ністю даного підприємства, 
дає всі підстави стверджу-
вати, що у нашій державі 
часто правим виявляється 
той, у кого є гроші. 

Макарівська селищ-
на рада, я, як селищний 
голова, підтверджуємо 
свою тверду і принципо-
ву позицію, не пов’язану з 
будь-якими компромісами 
чи домовленостями, – не-
законна, екологічно не-
безпечна діяльність пта-
хофабрики повинна бути 
припинена. 

А прибутки до місцево-
го бюджету нічим не порів-
няні із тією непоправною 
шкодою, яка щоденно за-
вдається здоров’ю людей, 
яке, як знаємо, за гроші не 
купиш.

Залишається споді-
ватись лише на те, що суд 
прийме законне рішення 
та поверне віру людей у 
законність та справедли-
вість.

Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський 

селищний голова.

НАБОЛІЛЕ

ЧИ СТАНЕ ФЕМІДА 
НА ЗАХИСТ ГРОМАДЯН?

Є ПРОБЛЕМА

У Києві, навпроти станції метро “Вокзальна”, щоранку 
можна спостерігати, як сотні безробітних збираються в 
очікуванні “роботодавців” з надією хоч трохи підзароби-
ти. Про офіційне оформлення трудових відносин тут, звіс-
но, мова не йде, бо це так звана “чорна біржа праці”. Це 
в основному жителі провінції активного трудового віку, 
здебільшого чоловіки робітничих або будівельних спеці-
альностей, що втратили роботу і надію на допомогу дер-
жави. Привабливими пропозиціями майорять і шпальти 
рекламних видань.

Проте, в результаті занадто часто невдачливі заробіт-
чани отримують зовсім не те, на що сподівалися, зали-
шаючись без грошей та ще й з проблемами.

Історія жителя міста Лозова Харківської області Ген-
надія М., на жаль, не виняток. Чоловік узяв кредит у бан-
ку, який, звичайно, треба повернути, а роботи в рідному 
місті не стало. По об’яві в газеті дізнався про можливість 
сезонного підробітку на туристичній базі в Криму. Йому 
запропонували зарплату 600 грн. на місяць, триразо-
ве харчування і проживання. Погодився на весь сезон. 
Трудову угоду не оформлювали. Паспорт та санітарну 
книжку одразу вилучили та заборонили виходити за те-
риторію бази. Захворівши, Геннадій самовільно вийшов 
до аптеки, за що був оштрафований. Невдовзі стан його 
здоров’я погіршився настільки, що чоловік вирішив по-
вернутися додому, завчасно повідомивши про це адмі-
ністрацію. Однак роботодавець категорично відмовив. 
До того ж відмовився повертати особисті документи, 
“порадивши” до міліції не звертатися. Довелося тікати. 
Повернути документи допоміг правозахисний центр “Ла 
Страда-Україна”, до якого Геннадій звернувся за пора-
дою правозахисників.

“Цей приклад - справжнє трудове рабство, - вважає 
начальник сектора Департаменту боротьби із злочина-
ми, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України Олег 
Заворотний. - І хоча в українському законодавстві такого 
визначення, як рабство, немає, в міжнародному законо-
давстві воно існує. Є навіть певний перелік обставин, які 
свідчать про те, що, дійсно, відносно людини вчинено 
злочин. По-перше, не виплачена у повному обсязі заро-
бітна плата, по-друге, наявне обмеження пересування, 
по-третє, фізичне утримання на певній території, по-
четверте, фізичний або психологічний примус до робо-
ти”.

Проблема сьогодні в тому, що в країні не існує чітких 
розмежувань між кримінальним і цивільним законодав-
ством у питаннях охорони праці, зокрема, щодо цивіль-
ного договору, вважає Олег Заворотний. 

За словами директора Держнаглядпраці України Во-
лодимира Сумовського, за вісім місяців поточного року 
в Україні виявлено більше 3000 працівників приватних 
підприємств, які працювали без належного оформлення 
трудових угод.

– Нашою службою, – зазначає Володимир Сумов-
ський, – зафіксовані численні факти, коли працівники, 
навіть оформлені належним чином, не одержують заро-
бітку. Територіальні органи Держнаглядпраці відслідко-
вують такі підприємства-боржники і намагаються на них 
вплинути. В Україні посилено відповідальність за несво-
єчасну виплату заробітної плати. Підвищена адміністра-
тивна й існує, навіть, кримінальна відповідальність за по-
рушення цих норм.

У Кодексі законів про працю чітко прописано, що фі-
зична особа, яка наймає людину на роботу, повинна від-
повідно до чинного законодавства звернутися до місце-
вого центру зайнятості і зареєструвати в обов’язковій 
письмовій формі трудовий договір. Для чого? Для реаль-
ного забезпечення законодавства про працю. 

Сьогодні багато людей в Україні працюють неофіцій-
но, що в решті решт обмежує їхні законні права, робить 
їх беззахисними перед роботодавцем. Що ж робити в цій 
ситуації? За словами директора Держнаглядпраці Украї-
ни, відповідно до чинних норм, у кожній області України, 
АР Крим, містах Києві та Севастополі діють спеціальні 
комісії з легалізації зайнятості в регіонах. Міністерством 
праці та соціальної політики України, Державною по-
датковою адміністрацією та Пенсійним фондом України 
підписано спеціальний наказ від 14 вересня 2009 року 
№342/500/11 “Про затвердження заходів щодо забезпе-
чення трудових прав працівників, легалізацію заробітної 
плати та зайнятості населення”. Згідно з ним розроблено 
спільні заходи, кінцева мета яких, з одного боку, поси-
лити контроль за забезпеченням належних прав праців-
ників, а з іншого - спонукати бізнесменів, які працюють 
з порушеннями, легалізувати свої стосунки з державою і 
найманими працівниками.

Проте, слід зазначити, хоча в Україні сьогодні достат-
ньо контролюючих організацій як державних, так і гро-
мадських, справа не зрушиться з місця, якщо самі люди 
не візьмуться за її вирішення. Усі необхідні правові меха-
нізми для цього є. 

Усім постраждалим від недобросовісних роботодав-
ців радимо звертатись за телефоном Національної “гаря-
чої лінії” з протидії торгівлі людьми - 800-500-22-50. 

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

ПОТРАПИТИ 
В ТРУДОВЕ РАБСТВО 
МОЖНА Й В УКРАЇНІ

Торгівля людьми, зазвичай, асоціюється з пе-
ретином кордону, примусом дівчат до проституції, 
міжнародною мафією тощо. Проте, це явище сьо-
годні вже стає типовим і для самої України. А прода-
ють себе сучасним “рабовласникам” довірливі або 
доведені до крайності люди. За статистикою, 60 від-
сотків усіх випадків утягування людей до “тенет раб-
ства” відбуваються обманним шляхом - обіцянками 
швидкого поліпшення їх матеріального стану.

Д о в е д е н і  д о  в і д ч а ю  л ю д и  г о т у ю т ь с я  д о  г р о м а д с ь к о г о  п р о т е с т у 
п р о т и   д і я л ь н о с т і  ТО В  „ М а к а р і в с ь к а  п т а х о ф а б р и к а ”

НА ТЕРЕЗАХ ПРАВОСУДДЯ
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Районний методичний кабінет ор-
ганізував практичний семінар вчителів 
фізики на базі Наливайківського НВО 
„Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
дитячий садок” на тему використан-
ня тестових завдань на уроках фізики. 
Він розпочався з екскурсії по школі. 
Зусиллями дирекції школи, педагогіч-
ного колективу, а також за фінансової 
підтримки сіль-
ського голови 
М . Р а д ч е н к о 
п р и м і щ е н н я 
школи було 
о н о в л е н о , 
інтер’єр набув 
сучасного ви-
гляду. Тепер 
тут затишно і 
комфортно. В 
ході семінару 
вчителі фізики 
побували на 
відкритих уро-
ках Л.Д.Вязовцевої, В.В.Трофіменко, 
Б.А.Прудивуса, які продемонстрували 
в роботі з учнями використання тесто-
вого контролю, як одного з ефективних 
методів виявлення рівня знань, нави-
чок, умінь учнів.

Колективний висновок після об-
говорення відкритих уроків можна 
зробити такий: систематичне, проду-
мане використання тестів на уроках 
формує в учнів свідоме ставлення до 
результатів навчання, виховує почуття 
власної відповідальності за прийняті 
рішення.

Вчителі районного методичного 
об’єднання під 
керівництвом 
м е т о д и с т а  
В.І.Волощенко 
дійшли до 
спільної дум-
ки, що тестові 
завдання роз-
вивають креа-
тивне мислення 
учнів у навчанні 
фізики, готують 
до зовнішньо-
го незалежно-
го оцінювання, 

стимулюють якісні зміни в галузі осві-
ти.

Тетяна СТУКАЛО, 
заступник директора 

з навчально-виховної роботи 
Наливайківського НВО.

З того  часу як було відкрито новий ві-
рус, епідемія ВІЛ/СНІДу охопила весь світ і 
забрала понад 20 млн. людей. Епідемічний 
поріг переступила Східна Європа, у тому 
числі й Україна.

За темпами поширення ВІЛ-інфекції 
наша країна посідає одне з перших місць. 
Занепокоєння викликає те, що в її епіцентрі 
опинилась молодь віком від 15 до 24 років. 
Причиною цього є брак знань про шляхи пе-
редачі ВІЛ-інфекції і методи захисту від неї. 
Уразливість молоді зростає й через експе-
риментування з алкоголем і наркотиками.

Досвід багатьох країн світу переконує, 
що для ефективної протидії епідемії са-
мої лише інформації недостатньо. Вихід з 
ситуації – впровадження профілактичних 
програм, які на противагу інформаційним 
підходам, спрямовані на формування жит-
тєвих навичок і зменшують схильність мо-
лоді до ризикованої поведінки.

З цією метою для вчителів шкіл району 
на базі Макарівської ЗОШ №1 проходили 
обласні курси з впровадження Всеукра-
їнського проекту „Школа проти СНІДу” за 
інтерактивними технологіями – тренінго-
вими методиками.

Для ефективного проведення цих 
занять спонсорську допомогу надала 

Ю.Пелешок – сільський голова с. Колон-
щина, якій небайдуже майбутнє нашої мо-
лоді.

Тренерами для вчителів були 
І.А.Очеретюк – вчитель біології і основ 
здоров’я Пашківської ЗОШ та Тетяна Іва-
нівна Давиденко – вчитель біології та 
основ здоров’я Колонщинської школи. 
Вони представили вчителям навчальні тех-
нології встановлення довірливих стосунків 
між учнем і вчителем, залучення батьків і 
громади для попередження ризикованої 
поведінки молоді.

Ефективному проведенню занять 
на базі Макарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 сприяли Т.А.Матущенко - завідуюча 
навчально-методичним кабінетом при-
родничих дисциплін Київського обласно-
го інституту підвищення освіти педагогіч-
них кадрів м. Біла Церква та Віра Іванівна  
Волощенко – методист районного відділу 
освіти райдержадміністрації.

Сподіваємось, що започаткований про-
ект стане в нагоді сучасній молоді.

Олександра ГРЕБЕНЮК, 
вчитель Макарівської ЗОШ  №1, 

голова районного методкабінету 
вчителів біології і хімії.     

- Медичні сестри, - розпові-
дає Алла Дмитрівна, - відтепер 
навчаються 3 роки, а фельдше-
ри - 2 роки та 6 місяців. На по-
чатку навчання всі першокурс-
ники державної форми навчання 
отримують стипендію у розмірі 
400 гривень, а потім за результа-
тами семестрових оцінок. Мало-
забезпеченим та дітям-інвалідам 
передбачені 9% надбавки, а 
дітям-сиротам нараховується 
1160 гривень допомоги.

Навчатися медичної справи 
приїжджають студенти майже з 
усіх куточків України, а найбіль-
ше з Волинської, Житомирської, 
Рівненської, Тернопільської та 
Хмельницької областей. Зазви-
чай такі студенти потребують 
житла. В гуртожиток можливо 
поселити лише 56 чоловік, іншим 
допомагають знайти й винайня-
ти житло в Макарові. Знаючи 
про таку проблему, мешканці 
селища самі приходять в учили-
ще з пропозицією здати кімнату 
чи квартиру студентам.

Сам навчальний процес про-
ходить у спеціально обладнаних 
кабінетах училища та лікарні. Є 
комп’ютерний клас, у якому 10 
комп’ютерів підключені до ме-
режі Інтернет. Ще однією про-
блемою, крім житла, для учили-
ща є спортивна зала, для якої на 
території училища немає місця. 
Тож для проведення фізкульту-
ри вимушені винаймати залу в 
спортивній школі. Незважаючи 
на такі труднощі, студенти за-
любки займаються в спортив-
них секціях легкою атлетикою, 
волейболом, баскетболом та 
міні-футболом. Важливо те, що 
вони отримують не тільки ме-
дичну, а й духовну культуру. Вже 
багато років займаються до-
брочинністю, створивши волон-
терський загін, піклуючись про 
ветеранів, самотніх пенсіонерів 
та дітей-сиріт, до яких завжди 
навідуються з подарунками та 
допомогою. Зі студентами про-
водяться тематичні бесіди на 
тему здорового способу життя, 
про шкідливість алкоголю, ку-
ріння та наркотиків.

- Як закріплюються теоре-
тичні знання?

- Під час навчання на кожному 
курсі передбачені дві практики - 
виробнича та переддипломна, 
які проходять при центральних 
лікарнях Бородянського, Іван-
ківського, Фастівського, Полісь-
кого, Києво - Святошинського, 
Ірпінського та нашого районів. 
Навчальна практика відбуваєть-
ся в корпусі медичного училища 
на муляжах та в спеціальних ка-
бінетах Макарівської централь-
ної  районної лікарні. 

Після закінчення навчання 
всіх студентів державної осно-
ви працевлаштовуємо в ме-
дичні заклади області. Студен-
ти, згідно договору, повинні 
відпрацювати 3 роки в медич-
ній галузі. Ті, хто навчається 
на контрактній основі, мають 
можливість на самостійне пра-
цевлаштування.

Цікаво було почути думку 
самих студентів про їх життя в 
училищі. Зібравшись в одній із 
аудиторій, ми поспілкувалися 
зі старшокурсниками, які роз-
повіли про студентське життя, 
про те, як цікаво навчатися, про 
свої мрії на майбутнє. З вели-
ким захопленням розповідали 
про захід, який проводиться на 
свята в училищі - «вечорниці», 
під час якого студенти вдяга-
ються в українські костюми, лі-
плять смачні вареники, печуть 
коровай, проводять традицій-
ні святкові обряди. Пообіцяли 
обов’язково запросити на одну 
з таких вечорниць і нагодувати 
своїми варениками.

В майбутньому, дехто хоче 
піти далі навчатися у ВУЗи, напри-
клад, в Національний медичний 
університет ім. О.О.Богомольця 
чи Національний педагогічний 
університет імені Драгоманова на 
факультет психології, адже меди-
ки лікують не тільки тіло людини, 
а й душу. І ми можемо побажати 
їм натхнення і успіхів на їх життє-
вому, навчальному та трудовому 
шляху.  

Оксана ІГНАТЮК.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІНАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗА 
ПРОЕКТОМ „ШКОЛА ПРОТИ СНІДУ”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
РОЗВИВАЮТЬ КРЕАТИВНЕ  МИСЛЕННЯ

МЕДУЧИЛИЩЕ 
– СТАРТ У МАЙБУТНЄ

Нещодавно Макарівська ЗОШ №2 відзначила 
свій ювілей. 20 років – певний підсумок діяльності,  
початок багатообіцяючої  юності, яка лише за до-
помогою оптимізму, працелюбності та прагнення 
до самореалізації  все неможливе робить можли-
вим. 

Ще в шкільному коридорі вразила гостей  своєю 
оригінальністю та  барвистістю виставка творчих 
робіт учителів та батьків школярів. А у спортивному 
залі учні разом із вчителями підготували святковий 
концерт, який розпочала директор школи Надія 
Ащенко, привітавши всіх зі святом.  Вона вручила 
почесні грамоти учителям, працівникам школи та 
спонсорам, які вже давно стали друзями. Квітами 
та подарунками педагогічний та учнівський колек-
тиви вітали перший заступник голови райдержад-
міністрації Сергій Грамушняк, заступник голови 
районної ради Григорій Невмержицький,  мето-
дист відділу освіти, депутат райради Валентина 
Савченко. Вони  побажали школі не зупинятися 
на досягнутому, і від імені депутатів райради вру-
чили грамоти переможцям спортивних змагань. 
Від імені  батьківського комітету  педагогів та учнів 
привітав зі святом голова батьківського комітету 
Володимир Рижук. Поздоровив всіх присутніх ди-
ректор ЦТДЮ ім. Д.Туптала Ігор Годенков. 

Серед запрошених гостей була директор 
освітнього Центру економіки і права «Крок» Олена 
Шилова. Вона побажала школі подальшої плідної 
праці і хороших учнів,  про яких сказала: «Це дуже 

талановиті молоді люди, які за допомогою і нашого 
університету зможуть знайти своє місце в житті». 
З цим було неможливо не погодитись. І цього дня 
дивували талантами і дарували свою творчість ко-
лишні випускники, а нині студенти вишів. Свої най-
кращі номери про шкільне життя-буття показували 
учасники шкільної команди КВК «Кара небесна». 
Сподобалося жартівливе музичне інтерв’ю випус-
книці Іванни Гординської з директором школи.   Не-
сподіванкою для всіх був жартівливий виступ пер-
шокласників “Кара небесна -13», які уявили себе 
майбутніми президентами України.  Сподобався 
глядачам виступ вокального ансамблю учнів школи 
«Зарічанки». Привітати школу з ювілеєм приїхала 
навіть сама королева Єлизавета ІІ разом із прин-
цом Чарльзом, в яких учні впізнали своїх учителів 
англійської мови В.Безсмертну та П.Тивончука. 
Пісенну композицію подарувала усім завідувачка 
шкільної бібліотеки Н.Барановська. 

Цього дня було сказано багато теплих слів на 
адресу іменинників, адже їх є за що хвалити. За 20 
років тут склалося багато сімейних традицій, які 
переймають інші. Бо школа, їхня школа – справді 
рідний дім і не лише для учителів, учнів та випус-
кників. І, як ведеться, іменинник повинен задути 
свічки – отож на сцену винесли великий торт, пра-
во задути свічки на якому надали одному із першо-
класників.        

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

20 РОКІВ: ПОПЕРЕДУ ЛИШЕ НАЙКРАЩЕ

Два місяці тому в інтерв’ю 
нашій газеті Олександр Іващен-
ко, голова тільки-но створеної в 
Макарові громадської організа-
ції „Рідне місто”, сказав: 

- Сьогодні кожен 
з нас має усвідом-
лювати, що потрібно 
думати не тільки про 
себе, а й про жителів 
рідного селища, а го-
ловне мати для цього 
бажання. Я запрошую 
кожного зробити свій 
вклад, зробити свою 
маленьку добру спра-
ву на користь одне од-
ного. 

Кожним днем сво-
єї роботи громадська 
організація доводить 
на ділі, що любити 
малу батьківщину – це 
робити, хай і не масш-
табні, але конкретні 
добрі вчинки, а не че-
кати, що за тебе хтось 
щось зробить. Нині 
„Рідне місто” об’єднує 
небайдужих макарівців, які взя-
ли за мету допомогти нам на-
вчитися цінувати й поліпшува-
ти якість особистого життя, не 
бути байдужими, вміти постоя-
ти за себе і за громаду, зробити 

кращим рідне містечко.
Ось і нещодавно провели ак-

цію „Посади дерево”. Активісти 
організації, депутати селищної 
ради вийшли на суботник до най-

улюбленішого місця відпочинку 
макарівців – панського парку. 
Розчистили, пообрізали старі 
дерева, які відживають свій вік, 
і висадили 300 нових саджанців. 
Посадковий матеріал надало 

державне підприємство „Мака-
рівський лісгосп” за особистої 
підтримки керівника Володими-
ра Сергійовича Рижука.

Нині активісти організації не 

забувають навідуватися до мо-
лодих саджанців лип, ялинок, 
фруктових дерев, клопочуть-
ся, щоб вони прийнялися і вже 
весною порадували відвідувачів 
парку.

ЩЕ ОДНА ДОБРА СПРАВА ВІД „РІДНОГО 
МІСТА” НА КОРИСТЬ ГРОМАДИ 

В медичному училищі навчаються близько 300 студентів 
за двома спеціальностями - медичної сестри (сестринська 
справа) та фельдшера (лікувальна справа). В цьому році на-
брали 4 групи по дві на кожну спеціальність, одна з яких за 
державною формою навчання, інша - за контрактною. Цікаво 
було дізнатися про життя і роботу медичного училища. З цим 
питанням я звернулася до директора Алли Кижлай, яка розпо-
віла про нюанси навчального процесу.
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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.
13.20 Д/ф “Холокост. Всеспалення 

життя”.
14.00 “Лiнiя долi”.
15.00 Новини.
16.10 Вiкно до Америки.
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.00 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 Д/ф.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
Профiлактика.

1+1
6.50 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
8.40 “Смакуємо”.
9.15 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Татусевi дочки”.
10.50 Т/с “Моя прекрасна сiм`я”.
12.25 Т/с “Некраса по-

американськи”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 “Я люблю Україну”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Мелодрама “Дiвчинка моя”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”. 
22.40 “ТСН”.
23.10 Х/ф “Пiрати острова скарбiв”. 
1.30 “Документ”.
2.30 “ТСН”.
3.00 Х/ф “Волга-Волга”.
4.45 Х/ф “Пiрати острова скарбiв”. 

ІНТЕР
6.00 “Неймовiрнi подорожi”. 

Австралiя.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Формула кохання”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 Х/ф “Злочинна пристрасть”.
14.05 “Позаочи”.
15.05 Х/ф “Не намагайтеся 

зрозумiти жiнку”.
17.00 Новини.
17.15 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Х/ф “Свати”.
0.20 Фантастичнi iсторiї. “Машина 

часу. Секретний експеримент”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Двiчi в життi”.
2.50 “Неймовiрнi подорожi”.
3.40 “Знак якостi”.
5.00 “Ключовий момент”.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати. 

5.35 Факти тижня.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Суперзброя”.
10.55 Анекдоти по-українськи.
11.35 Козирне життя.
12.15 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Гончi 2”.
15.00  Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
16.10 Х/ф “Пани офiцери: Врятува-

ти iмператора”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с  “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
20.50 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.
21.55 Т/с “Далекобiйники”.
23.00 Свобода слова.
1.35 Надзвичайнi новини.
2.00 Х/ф “Мафiя!”.
3.20 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ
5.55 Документальний детектив.
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”.
9.20 Х/ф “Хiмiя почуттiв”. 
12.00 “Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 Чужi помилки. “Жорстокi 

iгри”.
15.05 “Давай одружимося”.
16.05 “Моя правда. Микола 

Рибнiков: сьоме небо”.
17.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Таємне 

життя Володимира Ленiна”.
20.15 Чужi помилки. “Героїчна 

трагедiя”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Маша Мали-

новська”.
0.25 “Вiкна-спорт”.

0.55 Х/ф “Справа №306”.
2.20 Х/ф “Справа “Пестрих”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.25 Х/ф “Телеведучий: Легенда про 

Рона Бургундi”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
12.45 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 “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.25 Teen Time.
16.30 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”. 
23.20 Т/с “Живий до запитання 2”. 
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Одiссей i Острiв туманiв”. 
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.

2.35 Казимир Великий, або Мальо-
вич селянський.

3.05 Українське бароко.
3.30 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Рись повертається”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Вiрус 

швидкостi.
9.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.10 “Бандитський Петербург 6”.
13.30 Т/с “Закон i порядок”.
14.35 Х/ф “Втеча”.
16.30 Х/ф “Росiйський бiзнес 2”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
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 “Озеро примар”.
2.40 “Свiдок”.
3.05 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.

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 Здоров`я.
14.10 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Фестиваль дитячої творчостi 

“Молода Галичина”.
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Д/с “Загадки археологiї”.
20.40 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Д/ф “Сад надiї А. Гайда-

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

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

арсенал. Класiк-прем`єр, 
шоу №6.

1.50 Дуель на роялях.
2.20 “Культурний фронт”.
2.45 “Стiна крiзь серце”. До 

20-рiччя падiння Берлiнської 
стiни.

3.50 Д/с “Загадки археологiї”.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.
5.40 Ситуацiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбут-

нього”.
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”.

10.55 Т/с “Крем”.
12.10 Т/с “Некраса по-

американськи”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”. 
22.40 “ТСН”.
23.10 Х/ф “Храм черепiв”. 
1.25 “Документ”.
2.25 “ТСН”.
2.55 Т/с “Циганське серце”.
3.40 Х/ф “Храм черепiв”. 

ІНТЕР
6.00 “Неймовiрнi подорожi”. 

Ботсвана.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Гриби кон-

серв. груздi.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 Фантастичнi iсторiї. 

“Машина часу. Секретний 
експеримент”.

14.50 Т/с “Шахiст”.
16.00 “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 Х/ф “Свати 2”.
0.20 Секретнi iсторiї. “Код 

чоловiка. Зачаття поза 
законом”.

1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.25 Т/с “Двiчi в життi”.
3.15 “Неймовiрнi подорожi”.
4.10 “Знак якостi”.
4.50 “Ключовий момент”.

ICTV
5.50 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.

13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Гончi 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
21.00 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Люди-кiшки”. 
3.25 Факти.
3.55 Х/ф “Щелепи”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Документальний детектив.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.20 Х/ф “Вiлла розбрату”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.

12.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Героїчна 

трагедiя”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Моя правда. Маша Мали-

новська”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Гени проти нас”.
20.55 Чужi помилки. “Цiна життя”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Олексiй 

Панiн”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Старий Новий рiк”.

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

мультиплiкацiйне шоу”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”. 
23.20 Т/с “Живий до запитання 2”. 

0.30 Репортер.
0.55 Х/ф “Помилково”. 
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Джерела Батькiвщини.
2.40 Братiя i дружина.
2.55 У литовський час.
3.10 Запорiзька Сiч. Витоки.
3.20 Студiя Зона ночi.

НТН
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Росiйський бiзнес 2”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35  “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Меч”.
16.55 Х/ф “Добре сидимо!”
18.25 “Речовий доказ”. Раби ХХI 

сторiччя.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30  “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.55 “Свiдок”.

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

Понеділок, 9  листопада

вівторок, 10  листопада

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.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.30 Новини.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Д/ф “Пiсня всесвiту. Їхав козак 

за Дунай”.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсе-

нал. Класiк-прем`єр, шоу №8.
2.20 “Околиця”.
2.45 Далi буде...
3.10 Вихiднi по-українськи.
3.30 Муз.ua.
3.55 Благовiсник.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.
5.40 Ситуацiя.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
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”.
15.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.

19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.
23.10 Трилер “Тихi води”. 
1.30 “Документ”.
2.30 “ТСН”.
3.00 Т/с “Циганське серце”.
3.45 Трилер “Тихi води”. 
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
6.00 “Неймовiрнi подорожi”. 

Флорида.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Бички в`яленi.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 Секретнi iсторiї. “Код 

чоловiка. Зачаття поза за-
коном”.

14.50 Т/с “Шахiст”.
16.00 “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 “Свати”.
23.55 Гучна справа. “Вiрус 

ревнощiв”.
1.10 “Повiтрянi бої”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.50 Т/с “Двiчi в життi”.
3.35 “Неймовiрнi подорожi”.
4.25 “Знак якостi”.
5.05 “Повiтрянi бої”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.15 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Гончi 2”.
15.20  “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
21.00 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.

22.00 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.10 Спорт.
1.25 Х/ф “Флетч”.
3.00 Факти.
3.30 Х/ф “Замiна 2”.
4.55 Т/с “Офiс 2”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Документальний детектив.
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”.
9.20 “ВусоЛапоХвiст”.
10.00 Х/ф “Собаче серце”.
13.45 Чужi помилки. “Цiна життя”.
14.50 “Давай одружимося”.
15.55 “Моя правда. Олексiй Панiн”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 Зоряне життя. “Дiти-актори 

2”.
20.20 Чужi помилки. “На все заради 

неї”.
21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Iгор Сорiн”.
0.25 “Вiкна-спорт”.

0.55 Х/ф “Вокзал для двох”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.25 Х/ф “Кадет Келлi”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
13.40 М/с “Табiр Лазло”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Живий до запитання 2”.
0.30 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Погода.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Чарлi Бартлет”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.

2.40 Дике поле.
2.55 Козацкий флот.
3.10 Зоряна година козацтва.
3.20 Козацтво: руїна.
3.35 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Добре сидимо!”
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 “Меч”.
16.45 Х/ф “Їхали два шофери”.
18.25 “Правда життя”. Золотi 

куполи.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Середа,  11  листопада

ПОНЕДIЛОК, 9 ЛИСТОПАДА 
Нтн. 16.30 “Росiйський 

бiзнес 2”. (Росiя, 2002 р.)
Комедiя. Бiзнесмен Глуш-

ков потрапляє до в`язницi за 
несплату податкiв i опиняється 
серед запеклих бандитiв. Щоб 
врятуватися вiд знущань, Глуш-
ков розповiдає легенду про свою 
тiтку, яка зарила на своїй дачi 
скарб. Деяким бандитам незаба-
ром виходити на волю, тому пер-
спектива швидкого збагачення 
виявляється для них вельми при-
надною.

Iнтер. 21.30 “Свати”. 
(Україна, 2008р.)

Комедiя. Звичайна сучасна 
дiвчинка Женя вивчає англiйську, 
розбирається в мобiльних i 
комп`ютерах, а коли виросте, 
хоче стати президентом країни 
або його дружиною. I ось, її бать-
ки їдуть вiдпочивати до Iталiї, i 

залишають Женю пiд нагляд ба-
бусь i дiдусiв. Але в результатi 
телефонної плутанини догляну-
ти за дитиною приїжджають два 
комплекти бабусь i дiдусiв...

1+1. 23.10 “Пiрати острова 
скарбiв”. (США, 2006р.)

Пригоди. Коли в тавернi 
Адмiрал Бенбоу поселився ста-
рий пiрат Бiллi Бонс, юний Джим 
Хокiнс ще не знав, що його жит-
тя незабаром сильно змiниться. 
Але йому пощастило виявити в 
скриньцi морського волоцюги 
карту Острова Скарбiв... Про-
понуємо i вам вiдправитися в 
справжнiсiньку морську подорож 
за скарбами...

ВIВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА
СТБ. 9.20 “Вiлла розбра-

ту”. (Україна, 2007р.)
Комедiя. Чоловiк i дружина 

розлучаються. Пристрастi ки-
плять, нерви на межi. Яблуком 
розбрату стає вiлла в Мексицi, в 
Акапулько. Розкiшний маєток на 
Тихоокеанському узбережжi було 
побудовано до п`ятнадцятирiччя 
їх тодi ще щасливого шлюбу. Але 
життя, як океан, а кохання, не-
мов береги, що поступово йдуть 
в пучину пристрастей, якi при-
мушують людей ненавидiти один 
одного...

СЕРЕДА, 11 ЛИСТОПАДА
ICTV. 1.25 “Флетч”. (США, 

1985р.)
Комедiя. Журналiсту Флет-

чу обiцянi 50 тисяч доларiв, якщо 
йому вдасться позбавити життя 
невилiковно хворого, не потрапив-
ши до рук правосуддя. Пропозицiя 
виходить вiд майбутньої жертви, 
i Флетч розумiє, що матерiал для 
журналiстського розслiдування 
йому забезпечений.

П`ЯТНИЦЯ, 13 ЛИСТОПАДА
1+1. 21.20 “9 рота”. 

(Росiя - Фiнляндiя - Україна, 
2005р.)

Драма. Це фiльм про 
те, як нашi солдати перемо-
гли в афганськiй вiйнi. Вони 
добровiльно пiшли на вiйну. Вони 
не були плакатними радянськими 
героями. Вони всi опинилися в 
дев`ятiй ротi, найвiдчайдушнiшiй 
i найбiльш бойовiй, знаменитiй 
на всьому Афган...

СУБОТА, 14 ЛИСТОПАДА
УТ-1. 19.15 “Настя”. 

(“Мосфiльм”, 1993р.)
Мелодрама. Настя - про-

давець канцтоварiв, смiшна i 
добра, правда, не красуня. Але 
чудеса все-таки вiдбуваються! 
Випадкова знайома Настi ви-
являється чарiвницею, i все 
змiнюється в життi скромної 
дiвчини.

НЕДIЛЯ, 15 ЛИСТОПАДА
Новий канал. 6.05 “Андрi-

єш”. (к/ст. iм. О.Довженка, 
1954р.)

Фiльм за однойменною каз-
кою Ємелiана Букова про юно-
го пастуха  Андрiєша, чарiвну 
сопiлку i боротьбу зi злим 
чарiвником Чорним Вихором, що 
ненавидить все живе.

Новий  канал. 0.10 “Iсторiя 
про нас”. (США, 2000р.)

Комедiя. Розповiдь починає 
сценарист Бен. Вiн говорить, 
як в дитинствi мрiяв про те, що 
ось подружня пара доживає 
до 60 рокiв, а потiм вiн вмирає, 
а вона йде услiд за ним через 
декiлька днiв. Тепер вiн сидить 
за сiмейним столом з дружиною 
Кетi, дочкою i сином, але ювiлей 
весiлля вони вже справляють 
окремо...

: : : : : :     АНОНС    : : : : : :      АНОНС     : : : : : :     АНОНС      : : : : : :
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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.
12.45 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.55 Фестиваль дитячої творчостi 

“Молода Галичина”.
16.40 Iндиго.
17.10 Клiпи країн-учасниць 

ДПКЄ.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Д/с “Загадки археологiї”.
20.35 Погода.
20.40 Ситуацiя.
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, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр, 
шоу №8.

2.20 Д/ф “Пiсня всесвiту. Їхав 
козак за Дунай”.

2.50 “Попередження”.
3.40 Служба розшуку дiтей.
3.50 Д/с “Загадки археологiї”.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.
5.40 Ситуацiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбут-

нього”.
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”.

15.25 Т/с “Всi 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”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.40 “ТСН”.
23.10 Трилер “Темний лiс”.
1.20 “Документ”.
2.20 “ТСН”.
2.50 Т/с “Циганське серце”.
3.35 Трилер “Темний лiс”.
5.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР
6.00 “Неймовiрнi подорожi”. 

Пiвденна Африка.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циган-

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

манна.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 Гучна справа. “Вiрус 

ревнощiв”.
14.50 Т/с “Шахiст”.
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.

18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циган-

ська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати”.
23.55 Д/ф “Р. Биков. Карлик-

кровопивець, якого обо-
жнювали всi”.

1.10 “Таємницi бойових мис-
тецтв. Смертельна битва”.

2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.55 Т/с “Двiчi в життi”.
3.40 “Неймовiрнi подорожi”.
4.30 “Знак якостi”.

ICTV
6.00 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Гончi 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
16.25 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Полювання на 

Верфольфа”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
20.55 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.
21.55 Т/с “Далекобiйники”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Флетч живий”.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф “Аеропорт 77”.

СТБ
5.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Документальний детектив.
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”.
9.20 Х/ф “Земля Санникова”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 “Чужi помилки”.
14.50 “Давай одружимося”.
15.55 “Моя правда. Iгор 

Сорiн”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Лариса 

Долiна”.

20.15 Чужi помилки. “Остання 
шлюбна нiч”.

21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
0.00 “Моя правда. Iлля Рєзник: 

бiла ворона шоу-бiзнесу”.
1.10 “Вiкна-спорт”.
1.30 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
3.05 Х/ф “Шлях до “Сатурну”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “Петя Чудовий”.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
9.30 Х/ф “Чарлi Бартлет”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.

21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20  “Живий до запитання 2”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Перерва на життя”.
2.25 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Їхали два шофери”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мис-

лити як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Меч”.
16.50 Х/ф “На кого Бог пошле”.
18.25 “Легенди бандитсько-

го Києва”. Вибухова 
молодiсть Фаннi Каплан.

19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мис-

лити як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.

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.
12.45 Український вимiр.
13.20 Крок до зiрок.
14.25 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 Енергетична Україна.
16.20 Пазли.
17.10 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.20 Всенародне обговорення 

конституцiї В. Ющенка.
21.25 Дiловий свiт.
22.10 “Культурний фронт”.
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 Культурно-мистецький арсе-
нал. Дуель на роялях.

1.50 Японськi барабанщики.
2.20 Д/ф “Сад надiї А. Гайдамаки”.
2.50 Особливий погляд.
3.20 Громадська варта.
3.35 ПроРегбi.
3.50 “Надвечiр`я”.
4.20 Життя триває...
4.45 Легко бути жiнкою.
5.40 Ситуацiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Назад - до майбутнього”.
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”.
15.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.50 Т/с “Татусевi дочки”.

19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Сеанс Кашпiровського”.
21.20 Бойовик “9 рота”.
0.25 “Наша Russia”.
1.05 Мелодрама “Подих”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.
3.15 Х/ф “Три товаришi”.
4.30 Х/ф “Людина з кiноапаратом”.
5.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
6.00 “Неймовiрнi подорожi”. 

Квiнсленд.
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 3”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

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

вершкове.
12.50 Т/с “Захист проти”.
13.50 Д/ф “Р. Биков. Карлик-

кровопивець, якого обожню-
вали всi”.

14.50 Т/с “Шахiст”.
16.00 “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 Х/ф “Мерiя”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Т/с “Двiчi в життi”.
3.50 “Неймовiрнi подорожi”.
4.45 “Ключовий момент”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про зiрки.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Кривавий спорт”.
15.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Полювання на Вер-

фольфа”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.

19.15 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
21.00 Максимум в Українi.
21.40 Ти не повiриш!
22.35 Голi i смiшнi.
0.05 Спорт.
0.15 Автопарк. Парк автомобiльного 

перiоду.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Знову до справи”.
2.45 Факти.
3.10 Погода.
3.15 Х/ф “Конкорд. Аеропорт 79”.
5.25 Т/с “Офiс 2”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Документальний детектив.
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 “Полювання за тiнню”.
11.15 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 Х/ф “Смiливi люди”.
14.00 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Не можу сказати “про-

щавай”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
21.25 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки 

голосування.

0.10 “ВусоЛапоХвiст”.
1.10 “Вiкна-спорт”.
1.20 Х/ф “Слова i музика”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Загубленi”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.15 Х/ф “Грошi на молоко”.
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 “Петля 2”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Парфумер: Iсторiя одно-

го вбивцi”.
23.20 “Файна Юкрайна”.
0.05 Камедi-клаб.
1.05 Репортер.
1.30 Х/ф “Морська пригода”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.

3.10 “Культурна спадщина”.
3.30 Диво килиновое.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Таємницi української 

нацiональної кухнi.
5.20 Ступенi до неба.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “На кого Бог пошле”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Меч”.
16.50 Т/с “Велике зло та дрiбнi 

капостi”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Поцiлунок метелика”.
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 “Шаленство”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
3.55 “Речовий доказ”.

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

монастир”.
6.25 Крок до зiрок.
7.00 Свiт православ`я.
7.20 Про час i про себе.
8.10 Наркоманiя вилiковна.
8.35 Ера Здоров`я.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 “3108”.
11.30 Клiпи країн-учасниць ДПКЄ.
11.35 Погода.
11.45 Хто в домi хазяїн?
12.15 Експерти дозвiлля.
12.50 Вихiднi по-українськи.
13.10 Темний силует.
13.55 Погода.
14.00 Парламент.
15.20 Концертна програма 

“Мелодiя двох сердець”.
17.00 Погода.

17.10 “Україна вiтає!” Представ-
лення учасникiв ДПКЄ-2009.

18.05 Д/ф “З любов`ю. Андранiк 
Алексанян”.

18.40 Кiно.ua.
19.15 Х/ф “Настя”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 L-формат.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Сто тисяч”.
2.40 Х/ф “Настя”.
4.10 Служба розшуку дiтей.
4.20 Д/ф “З любов`ю. Андранiк 

Алексанян”.
4.50 Хто в домi хазяїн?
5.20 Експерти дозвiлля.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.20 “Лiтаючий будинок”.

6.50 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл поспiшають 

на допомогу”.
11.15 М/ф “Кришталик i пiнгвiн”.
12.35 Т/с “Шлях чарiвника”.
14.35 Бойовик “9 рота”.
17.40 “Я люблю Україну”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 3”.
23.10 Мелодрама “Лулу назавжди”.
1.25 “Наша Russia”.
1.55 Трилер “Дiра”.
3.10 Х/ф “Украдене щастя”.

ІНТЕР
5.55 “Живий рай”.
6.40 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
9.10 “Формула кохання”. Таємниця 

серiалу “Обручка”.
10.10 “У Городку”.
10.45 “Городок”.
11.20 Х/ф “Термiново в номер!”
15.20 Творчий вечiр А. Пахму-

тової.
17.40 Т/с “Петровка, 38. Команда 

Петровського”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Концерт М. Галкiна “Ми 
знову разом”.

23.05 Х/ф “Розповiдь про Федота-
стрiлка”.

1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55 “Живий рай”.
2.45 “Формула кохання”.
3.30 “Ключовий момент”.
4.15 М/с “Пригоди Гiпермiна”.
5.25 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.45 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.20 Максимум в Українi.
8.00 Погода.
8.05 Добрi новини.
8.10 Х/ф “Кривавий спорт”.
10.25 Анекдоти по-українськи.
11.05 Українцi Афiгенниє.
11.25 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Країна повинна знати.
13.25 Х/ф “Шибайголова”.
15.45 Х/ф “Охоронець”.
18.05 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
21.40 Наша Russia.
22.05 Велика рiзниця.
23.10 Прожекторперiсхiлтон.
23.55 Голi i смiшнi.
0.20 Х/ф “Iствiкськi вiдьми”.
2.45 Х/ф “Американськi 

г iрки”.
4.35 Х/ф “Херрохауз, 11”.

СТБ
4.50 “Руйнiвники мiфiв”.
6.30 Х/ф “Слова i музика”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Вовка в тридев`ятому 

царствi”.
11.10 “Концерт М. Задорнова 

“Збирач дурошлепства”.
11.55 Х/ф “Коридори часу. 

Прибульцi 2”.
14.45 “Танцюють всi! 2”.
16.10 “Танцюють всi! 2”. Пiдсумки 

голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.05 Х/ф “Не можу сказати “про-

щавай”.
21.05 “Не можу сказати “проща-

вай”. Невiдома версiя.

22.10 “Моя правда. Лариса 
Долiна”.

23.15 Зоряне життя. “Дiти-актори 
2”.

0.20 “Паралельний свiт”.
1.25 Х/ф “Людина-оркестр”.
3.00 “Мобiльна скринька”.
3.20 Х/ф “Казки... Казки... Казки 

старого Арбата”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.40 Х/ф “Мiй гiгант”.
7.20 Х/ф “Грошi на молоко”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.20 Info-шок.
13.20 “Файна Юкрайна”.
14.05 Дольчевiта Капут.
14.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.10 Фабрика зiрок 3.
17.55 Фабрика зiрок 3. Пiдготовка 

до гала-концерту.
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна 

кiмната”.
22.10 Хто проти блондинок?
23.25 Спортрепортер.
23.30 Х/ф “Ванiльне небо”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Українцi. Надiя.

3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Т. Шевченка. Надiї.
5.10 Дерево пiд вiкном.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.
5.45 Третя влада.
6.25 Зона ночi.

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

Реннером”.
7.00 Т/с “Велике зло та дрiбнi 

капостi”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.50 М/ф “Спайдермен”.
10.50 Т/с “Пуаро”.
13.00 Х/ф “Годинниковий 

механiзм”.
15.00 “Вайп Аут”.
16.00 Т/с “Версiя”.
18.00 Х/ф “Поцiлунок метелика”.
20.10 Х/ф “Бумер”.
22.45 Х/ф “Кiбермисливець 2”.
1.00 Х/ф “Телефон для дорослих”.
2.00 Х/ф “Шаленство”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.25 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Андрiєш”.
7.10 “Корпорацiя Сiмба”.
7.25 L-формат.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Погода.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.30 Здоров`я.
13.25 Погода.
13.35 “Околиця”.
14.05 Аудiєнцiя.
14.35 Благовiсник.
15.10 Погода.

15.20 Концертна програма 
“Мелодiя двох сердець”.

17.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. 
Журнал.

17.40 Погода.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв Украї-

ни. Житомирська область.
21.00 “Золота булава”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Телевистава “Сто тисяч”.
2.15 Служба розшуку дiтей.
2.25 Фестиваль мистецтв України. 

Житомирська область.
4.30 Аудiєнцiя.
4.55 Благовiсник.
5.20 “Околиця”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.55 “Лiтаючий будинок”.
7.20 М/ф “Кришталик i пiнгвiн”.
9.05 “Лото-Забава”.

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

11.10 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смакуємо”.
12.55 “Танцюю для тебе 3”.
16.25 “Сеанс Кашпiровського”.
17.30 Мелодрама “Надiя як доказ 

життя”.
19.30 “ТСН. Тиждень з Аллою 

Мазур”.
20.15 Мелодрама “Надiя як доказ 

життя”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 Мелодрама “Опiр”. 
1.30 Мелодрама “Лулу назавжди”.
3.10 Трилер “Дiра”. 
4.25 Мелодрама “Опiр”. 
5.50 Х/ф “Новий Гулiвер”.

ІНТЕР
5.55 “Живий рай”.
6.40 М/с “Смiховинки”.
7.00 “Квадратний метр”.
7.50 Т/с “Петровка, 38. Команда 

Петровського”.
10.05 “Україно, вставай!”
10.35 “Позаочи”.
11.50 “Найрозумнiший”.
13.45 Х/ф “Своя чужа сестра”.
15.45 Х/ф “Карасi”.

18.00 Х/ф “Не вiдрiкаються 
люблячи”.

20.00 “Подробицi”.
20.50 Х/ф “Не вiдрiкаються 

люблячи”.
22.50 Х/ф “Послання в пляшцi”. 
1.25 “Подробицi” - “Час”.
2.20 “Живий рай”.
3.10 “Знак якостi”.
4.30 “Ключовий момент”.
5.15 М/с “Пригоди Гiпермiна”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.20 Погода.
6.25 Факти.
6.40 Т/с “Альф”.
7.05 Погода.
7.10 Х/ф “Охоронець”.
9.20 Квартирне питання.
10.40 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 “Вiйна свiтiв”.

18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати. К. 

Стогнiй.
19.55 Х/ф “Вiдшкодування збитку”.
22.10 Х/ф “Обитель зла”.
0.20 Х/ф “Щасливi номери”.
2.30 Iнтерактив: Тижневик.
2.45 Х/ф “Вiктор, Вiкторiя”.

СТБ
5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Будемо на “ти”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 Х/ф “Офiцери”.
12.55 У пошуках iстини “Таємне 

життя Володимира Ленiна”.
14.00 “Слiдство вели. 

Кримiнальний дует”.
15.00 Д/ф “Домашнє завдання для 

злочинця”.
15.45 “Гени проти нас”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл”.
20.05 Х/ф “Точка повернення”.
23.00 Х/ф “Вiдлига”.
1.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.55 Х/ф “Храм любовi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.25 М/ф “Барбi Марiпоза”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Живчик старти.
9.05 Руйнiвники мiфiв.
10.10 Х/ф “Сталь”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Т/с “Батьковi дочки”.
16.30 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна 

кiмната”.
20.00 Фабрика зiрок 3.
22.40 “Фабрика зiрок 3. Ще не 

все”.
23.30 “Файна Юкрайна”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Iсторiя про нас”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Школа спектралiзма.
2.40 Українська художня школа.
3.05 Студiя Зона ночi.
3.10 Невiдома Україна.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 Пiсанки.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.

4.35 Зима надiї.
5.00 Справа про возз`єднання.
5.30 Зона ночi.

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

ства”.
14.40 “Речовий доказ”. Раби ХХI 

сторiччя.
15.15 “Легенди бандитського 

Києва”. Вибухова молодiсть 
Фаннi Каплан.

15.50 Т/с “Бандитський Петербург 
6”.

18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Бумер”.
21.15 Х/ф “Годинниковий 

механiзм”.
23.15 Х/ф “Птеродактиль”.
1.15 Х/ф “Телефон для дорос-

лих”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.35 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

чеТвер, 12 листопада

п’ятниця, 13 листопада

субота, 14  листопада

неділя, 15 листопада
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БУДНІ

У суботу в Макарівській ЗОШ №1 відбувся традиційний Кубок пам’яті 
Михайла Бруквенка з волейболу. Багатьом своїм вихованцям Михайло Ха-
ритонович привив любов до спорту взагалі, і до волейболу зокрема. Адже 

сам він був чудовим волейбо-
лістом. Можна уявити скільки 
вихованців пройшло за більш 
як 50 років педагогічного ста-
жу в Михайла Харитоновича! 
На жаль, важка хвороба за-
брала від нас цю чудову лю-
дину. Проведення турніру ще 
раз нагадало нам про нього. 

У змаганні брали участь 
6 команд з нашого райо-
ну та дві команди з Києво-
Святошинського – с. Музичі 
та Петро-Павлівська Борща-
гівка.

Всі ігри носили бійців-
ський характер, були висо-

кокласними за своєю грою і радували вболівальників. Високу якість та 
красоту гри показали команди «Абрис-Альфа», «Ластівка» з Макарова та 
«Локомотив» з Петро-Павлівської Борщагівки. У фіналі зустрілись «Ластів-
ка» та «Абрис-Альфа». Перша партія була за «Ластівкою», однак наступні 
дві показали, що перемога – за молодістю. «Абрис-Альфа» вдруге підряд 
стала володарем почесного трофею.

Турнір проходив за підтримки голови Макарівської райдержадміні-
страції Володимира Горбика, який був присутній на змаганнях. Також був 
присутній і син Михайла Харитоновича Олег.

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова РСТ «Колос».

КУБОК ІМЕНІ МИХАЙЛА 
БРУКВЕНКА З ВОЛЕЙБОЛУ

: : : СПОРТ ::: СПОРТ ::: СПОРТ :::

У багатьох закладах куль-
тури зроблені ремонти, 

проведено опалення, придба-
на апаратура. Для учасників ху-
дожньої самодіяльності пошиті 
сценічні костюми. Працівники 
відділу культури і 
туризму райдерж-
адміністрації від-
чули це також, коли 
прибули минулого 
вівторка на запро-
шення  у Лишню. 
Тут відзначали 
День села, тож зал 
був переповнений 
гостями. Сільський 
голова Андрій Ан-
дрійович  Шевчук 
поздоровив своїх 
односельчан з пре-
красним святом, 
яке не вперше його 
проводять, та вручив подяки, 
подарунки майже кожному жи-
телю сіл Лишня та Осикове. А 
ще приємним було вітання для  
присутніх від Ігумена Філарета 
(Єгорова) з храмовим святом, 
і який благословив на добрії 
справи.

Учасники художньої само-
діяльності Лишнянського бу-
динку культури подарували 
чудовий святковий концерт, 
у якому звучали  як українські 
народні пісні, так і авторські, 
художнє слово, гумор. У залі 
була розгорнута виставка на-
родних умільців Г.Г.Кашуби, 
З.Г.Дмитренко, В.В.Бразицької.

Ясногородський заклад 
культури  приймав аматорів 
сцени  30 жовтня. Завдяки сіль-
ського голови 
Тетяни Мико-
лаївни Семе-
нової зроблено 
капітальний ре-
монт глядацької 
зали, підключе-
но електричні 
конвектори та 
поновлено сце-
нічне вбрання, у 
планах – завер-
шити повністю 
ремонт при-
міщення. На 
сцені був пред-
ставлений  но-
в о с т в о р е н и й 
фольклорний ансамбль «Ясен-
цвіт», який показав глядачам 
чудовий виступ, відтворивши 
народний обряд «Вечорниці», 
заспівувачем була представле-
на солістка Я.Жук. 

Чорногородський сільський 
клуб презентував  вокальний 
ансамбль «Полісяночка». Влас-
ні вірші читала на сцені  пись-
менниця Галина Павленко, ви-
ступали солістки І.Кривобок,  

дует у складі І.Кривобок  Т.Оле-
ксієнко з Козичанки.                               

Аматори сцени Яблунів-
ського сільського клубу Вікторія 
Приходько та Віра Коржинська 
співали дуетом. Майстерно чи-
тав гумор П.Глазового  Володи-
мир Бойко. 

Пашківський заклад культу-
ри представив талановитий ба-
гатьом відомий фольклорний  
ансамбль «Горлиця» – керівник, 
чудовий співак та музикант Ва-
лентин Шаменко. Власні пісні 
виконала солістка Ганна Півньо-
ва, яка ще й читала гуморески 
П.Глазового, чаруючи глядачів 
своїми  красивими костюмами 
та чудовим голосом.

Фойє Пашківського бу-
динку  культури сяяло розма-

їттям  кольорів завдяки тала-
новитих майстринь: К.К.Люц, 
М.І.Петренко, М.І.Третяк, 
Н.А.Петренко, М.А.Кузьменко, 
Е.С.Белой, Г.Т.Вошкіної, які 
представили на суд глядачів 

свої вироби, де вишиті руш-
ники, доріжки, скатерки, сер-
ветки, картини, в’язані гачком 
шалі, скатерки.

Чудовий народний аматор-
ський колектив  „Любисток” 

та вокальний ансамбль 
„Марічки” (керівник Ва-
лентина Ступак, будинок 
культури с. Бишів) щиро 
зустрічали глядачі, бо вже 
неодноразово бачили їх 
виступи.

Мостищенський сіль-
ський клуб представив  
вокальний ансамбль «Ле-
бедина пісня», гуморески 
читала К.Кирієнко, соліст-
ка К.Жданенко, а також 
вдалий був виступ тріо 
у складі Л.Сербіненко, 
А.Падун, М.Коваленко.

Взяв участь у район-
ному кущовому  огляді-конкурсі 
художньої самодіяльності на-
родний аматорський фоль-
клорний анасамбль „Живиця” 
(керівник Л.Бабенко Гружчан-
ського будинку культури), 
дует у складі І.Мовлянова та 
Н.Машовець; солістка Г.Гру-
зчанська, а також новоутво-
рений колектив «Кумасеньки». 
Виступ учасників пройшов 
дуже гарно, глядачі бурхливи-
ми оплесками проводжали ар-
тистів зі сцени. 

Фасівський сільський 
клуб на огляд привіз чудовий 
козацький гурт «Сокіл» (со-
лісти А.Хомяк, А.Негрішний, 
Г.Ушатенко, Б.Ушатенко, С.Ло-
гінова), а також гумористку 
В.Курінко.

Завдяки тур-
ботам сільсько-
го голови Надії 
Петрівни Укра-
їнець у  Гаврон-
щинському  бу-
динку культури 
зроблений капі-
тальний ремонт 
та підключені 
електричні кон-
вектори, тож   ар-
тистам було при-
ємно виступати 
в ньому. Багато 
років  працює 
директором бу-
динку культури 

М.Марченко, а цього літа  при-
йшла на посаду художнього 
керівника В.Фалеєва, яка згур-
тувала талановиту молодь і цей 
результат ми побачили на сцені.  
Були представлені різножанро-

ві колективи: дитячий танцю-
вальний «Гайворіт», вокальний 
дівочий ансамбль «Струмок»,  
сімейний дует Н.Демченко 
та її доньки Любові, соліс-
ти Н.Плевако, Д.Пилипенко, 
В.Фалеєва, О.Кузнєцова, гумор 
читала М.Філатенко, а сестри 
Валентина та Ніна Демчен-
ки артистично зіграли гумо-
ристичну сценку «Прогулянка 
студентів». Також порадували 
своїми виробами талановиті 
майстрині села: М.М.Сидоренко, 
О.Ф.Олексієнко, Н.І.Купрієнко, 
С.М.Тісенко.

Королівський будинок куль-
тури має танцювальний дитячий 

колектив, який показав високу 
майстерність, а також А.Вязова 
та О.Філатенко читали вірші про 
Україну, а учасники драматич-
ного гуртка розіграли гуморис-
тичну п’єсу «Жив був пес».

Будинок культури с. Колон-
щина представив глядачам 
багато пісень у виконанні на-
родного аматорського фоль-
клорного ансамблю „Бере-
гиня”, а також дует у складі 
Валентини Гуменюк та Любо-
ві Лавицької. Були й  солісти 
– Л.Лавицька, Д.Старощук, 
Л.Семеннік, А.Шкляр,  а ще гу-
мор читала Л.Солощук.

У зв’язку з епідемією гри-
пу, на жаль, кущові огляди-
конкурси художньої самоді-
яльності тимчасово припинені. 
Маємо надію, що продовження 
відбудеться  незабаром.

Зінаїда БОЖОК,
головний спеціаліст відділу 

культиру і туризму 
райдержадміністрації.

П І С Е Н Н Е   Ж И Т Т Я   Р А Й О Н У

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

Я ДОГЛЯДАЮ НЕВИЛІКОВНО ХВОРОГО ДІ-
ДУСЯ. НА ЗНАК ПОДЯКИ ВІН МЕНІ ЗАПОВІДАВ 
СВОЮ 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. ПРО ЦЕ ДІЗНА-
ВСЯ ЙОГО СИН, МІЙ ДЯДЬКО, І СКАЗАВ, ЩО 
ЦЕЙ ЗАПОВІТ НІЧОГО НЕ ВАРТИЙ, ВІН ЧЕРЕЗ 
СУД ДОБ’ЄТЬСЯ СПАДКУ. ПІДКАЖІТЬ, ЩО МЕНІ 
РОБИТИ?

Згідно з главою 85 Цивільного кодексу України, 
громадянин може призначити своїми спадкоємця-
ми одного або кількох фізосіб, незалежно від наяв-
ності у нього з цими особами сімейних, родинних 
або інших цивільних стосунків. Заповідач також 
має право без вказівки причин позбавити права на 
спадкоємство ту або іншу особу з числа спадкоєм-
ців згідно із законом. Але ображені спадкоємці час-
то через суд добиваються розділу майна. Для вас 
надійнішим способом застрахуватися буде укла-
дення між вами і дідусем нотаріально завіреного 
договору довічного утримання. Але якщо все-таки 
справа дійде до суду, ви повинні будете надати 
квитанції на оплату квартири, чеки на покупку про-
дуктів і ліків, корінці грошових переказів. Бажано, 
щоб вівся журнал, в якому дідусь розписувався за 
всі отримані послуги і матеріальну допомогу. Мо-
жуть знадобитися і показання свідків сусідів про те, 
що ви зразково піклувалися про підопічного. Най-
більш простий і надійний варіант уникнути у май-
бутньому домагань на цю квартиру - оформити на 
вас з боку дідуся дарчу. Такий цивільно-правовий 
договір оспорити надто важко.

ХОЧУ ЗДАТИ СВОЮ КВАРТИРУ. ПІДКАЖІТЬ, 
БУДЬ ЛАСКА, ЧИ Є МОЖЛИВІСТЬ ЗАЗДАЛЕГІДЬ 
ЗАСТРАХУВАТИСЯ ВІД ТОГО, ЩО МЕНІ НЕ ПЛА-
ТИТИМУТЬ АБО ЗАТРИМУВАТИМУТЬ ПЛАТУ, АБО 

Я НЕ ЗМОЖУ ВИСЕЛИТИ МЕШКАНЦЯ. ЯКЩО 
ТАКА МОЖЛИВІСТЬ Є, ТО СКІЛЬКИ ЦЕ ПРИБЛИЗ-
НО КОШТУВАТИМЕ?

На жаль, відповідь на ваше запитання нега-
тивна. Застрахуватися від перелічених випадків 
неможливо. Річ у тім, що здача житла регламенту-
ється договором оренди, але ніяк не страховим по-
лісом. Страхова компанія навряд чи захоче брати 
на себе функції нотаріуса, суду і судових виконав-
ців у випадках, які ви порушуєте у питанні. Страхо-
ва компанія може застрахувати лише відповідаль-
ність орендаря за потенційний збиток, який може 
бути завданий вашому майну або майну сусідів, за 
який доведеться відповідати вам, а не вашим квар-
тирантам. Ось це варто зробити, особливо якщо у 
вас або ваших сусідів зроблено дорогий ремонт.

ЖИВУ З ЖІНКОЮ, У ЯКОЇ МАЛОЛІТНІЙ СИН. 
ДИТИНА ЗІ СВОЇМ СПРАВЖНІМ БАТЬКОМ НЕ 
СПІЛКУЄТЬСЯ. ХОЧА ТОЙ РЕГУЛЯРНО ПЛА-
ТИТЬ АЛІМЕНТИ, ВИХОВАННЯМ ЙОГО НЕ ЗА-
ЙМАЄТЬСЯ. ДИТИНА ДУЖЕ ПРИВ’ЯЗАЛАСЯ 
ДО МЕНЕ, НАЗИВАЄ МЕНЕ ТАТОМ. ХОТІВ БИ 
УСИНОВИТИ ДИТИНУ, МАТИ НЕ ЗАПЕРЕЧУЄ. 
ЧИ МОЖЛИВО ЦЕ? 

У даній ситуації ви зможете це зробити лише за 
згодою біологічного батька дитини. Згідно з чин-
ним   законодавством  усиновити чужу дитину ви 
зможете лише у разі, якщо мати дитини подасть до 
суду на позбавлення батька батьківських прав.  І він 
проти цього не заперечуватиме. А оскільки він ре-
гулярно сплачує аліменти, то батьківські обов’язки 
формально виконує. У цьому разі у суду немає до-
статніх підстав для позбавлення батьківських прав 
біологічного батька дитини без його згоди.

9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

ДО МОВИ 
ДОТОРКНІМОСЬ СЕРЦЕМ

Це свято встановлено в нашій країні 
9 листопада 1997 року. Цього ж тижня 
православна церква вшановує пам’ять 
Святого преподобного Нестора-
літописця, в якого книжкова справа 
стала змістом його життя. Найвизначні-
шою працею його є «Повість временних 
літ». Це перша в Русі пам’ятка, в якій іс-
торія держави показана на широкому 
тлі світових подій. Вона залишається 
найвидатнішою пам’яткою слов’янської 
культури. 

У різні періоди літературна мова 
української народності поєднала в 
собі елементи давньоруської писем-
ної мови, українсько-білоруської, 
слов’яноукраїнської, староукраїн-
ської, церковнослов’янської. Інтен-
сивне формування нової української 
мови дослідники відносять до другої 
половини XVII – XIX століть. Зачинате-
лями сучасної української літературної 
мови вважається Іван Котляревський, 
а основоположником – Тарас Шевчен-
ко. Ще Вольтер писав, що всі основні 
європейські мови можна вивчити за 
шість років, а свою рідну мову треба 
вчити все життя. Тому в 1989 році Вер-
ховна Рада УРСР надала українській 
мові статус державної.

У день української писемності та 
мови за традицією стартує VI Міжна-
родний конкурс знавців української 
мови імені Петра Яцика. Цей унікальний 
мовний марафон зініційований вели-
ким українським благодійним і громад-
ським діячем Петром Яциком, який усе 
життя проживав у Канаді, але завжди 
пам’ятав про рідну землю. 

Багато учнів району цьогорічно 
беруть участь у конкурсі. Бібліотека 
для дітей охоче допомагає школя-
рам готуватись до конкурсу, надаючи 
підбірки матеріалів, бо головна мета 
керівників дитячого читання – утвер-
джувати державний статус україн-
ської мови, підносити її престиж. 
Адже національна мова і література – 
це скарб, що об’єднує минуле й при-
йдешнє.

Спадають на думку слова відомого 
нашого поета Максима Рильського:

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян.
Чистіша від сльози
Вона хай буде.
Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча Макарівською 

бібліотекою для дітей.
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Ці шматки металу 
були знайдені в Грузь-
кому ще 2001 року. 
Зовні схожі на шлак, 
блискучі, помірно 
крихкі й важкі, намаг-
нічуються. Звідки вони 
взялися? Адже в селі 
немає і ніколи не було 
м е т а л о п е р е р о б н и х 
підприємств.

Таємниця була роз-
крита кілька тижнів 
тому. Виявляється, такі 
шматки «заліза» падають 
з неба! Спектральний 
аналіз показує, що вони 
є сплавом кремнію, залі-
за, міді, свинцю та деяких 
інших металів у незначній 
кількості. Цілу колекцію 
таких уламків має геоло-
гічний музей Київського 
національного універси-

тету ім. Т. Шевченка. За 
словами його співробіт-
ника, кандидата геолого-
мінералогічних наук Рос-
тислава Сергійовича 
Фурдуя, зразки, що там 
зберігаються, знайдені 
в Білоцерківському, Ва-
сильківському та Києво-
Святошинському районах 
наприкінці 90-х років ми-
нулого століття.

Метеорологи вва-
жають такі шматки ме-
талу є уламками штуч-
них супутників землі, 
але Ростислав Фур-
дуй, який досліджує 
їхнє походження вже 
не одне десятиліття, 
стверджує, що пер-
ший такий «камінець» 
у Васильківському ра-
йоні було знайдено ще 
1944 року. Тому, якщо 

ці метеорити мають штуч-
не походження, то вони є 
нічим іншим, як уламками 
НЛО. Співробітники му-
зею нині ретельно вивча-
ють грузецьку знахідку з 
надією знайти у її складі 
щось, що підтвердило би 
їхню сміливу теорію.

Євген БУКЕТ.

Нова книжка 
Євгена Букета 
“Буслів суд. Гру-
зецькі оповідки” 
- черговий пода-
рунок автора до 
ювілею Грузько-
го. 21 листопа-
да в Грузькому - 
Храмове свято, 
буде відзнача-
тися День села. 
В межах свя-
та відбудеться 

презентація книжки.
“Грузецькі оповідки” — літературно 

опрацьовані сюжети легенд і переказів 
мешканців с. Грузького. 

Деякі оповідки вже побачили світ на 
шпальтах Всеукраїнського культуроло-
гічного тижневика “Слово Просвіти”, 
ще одна – «Коли на вербі вишні вирос-
туть» - увійшла до збірки «Літературна 
Макарівщина». Всього ж до нової книж-
ки Є. Букета увійшло 15 історій, що так 
чи інакше стосуються Грузького та його 
мешканців. Опубліковані раніше опо-
відки, а також зміст книжки доступні 
для завантаження на «Родинному сайті 
Букетів» за адресою в Інтернеті http://
buket.ucoz.com/. 

Інф. «М.в».

ШМАТКИ “ЗАЛІЗА“ ПАДАЮТЬ З НЕБА

«ГРУЗЕЦЬКІ ОПОВІДКИ» 

Дід Вадим сидів у кріслі й не поспіша-
ючи перегортав у пам’яті сторінки свого 
життя. Багато побачив він за свої понад 
80 років: колгоспне будівництво, два го-
лодомори, руйнування храмів, репресії, 
воєнне лихоліття... Про всі ці події дід Ва-
дим часто розповідав зі сльозами на очах 
і тремтінням у голосі.

А сьогодні його настрій був піднесе-
ний, на обличчі грала усмішка. “Знаєш, 
– сказав він мені, – ми теж колись були 
молодими. Згадалася сьогодні одна іс-
торія. Пам’ятаєш, я розповідав, як заро-
бітчани з Соснівки знімали хрести з церк-
ви – ніхто з наших людей не схотів цього 
робити. Потім, з 1936 року, в церковній 
будівлі діяв клуб. Там щовечора з 21:30 
до півночі крутили кіно. Школярі тоді на-
вчалися в дві зміни, старшокласники за-
кінчували навчання о дев’ятій вечора і всі 

гуртом ішли на кіносеанс. Це ніби зараз у 
вас дискотека.

Мій однокласник Пилип був закоха-
ний у Ганнусю з паралельного класу (тоді 
в нашій сільській школі було по два, а то 
й по три паралельні класи, не те що за-
раз – обмаль дітей). Вона жила на хуторі 
Перекопі, а це добрих два кілометри від 
центру Грузького. І щоночі хлопець після 
кіносеансу проводив її додому, а потім 
вертався до своєї хати через півсела. До-
бре, що в школу ходили на другу зміну...

Пилип був мовчазний, і Ганнусі боявся 
зізнатися про свої почуття. Вже вся шко-
ла говорила – три місяці водить дівчину! 
Вона ж ніби не помічала розмов, на пере-
рвах жартувала з іншими хлопцями і лише 
дратувала Пилипа. А ввечері він мовчки, 
мов тінь, проводжав її на хутір...

Зрештою, хлопець набрався мужнос-

ті й теплої літньої ночі, після чергового 
фільму, в присутності однокласників не-
сподівано промовив до дівчини: “Я кохаю 
тебе. Будеш зі мною зустрічатися?” Ган-
нуся голосно засміялася: “Буду Пилипе, 
коли на вербі біля мого двору вишні ви-
ростуть. І не треба мене сьогодні прово-
джати. Добраніч!”

Ніби гострий ніж, вдарили її слова в 
серце юнака, земля задрижала під нога-
ми, а Ганнуся швиденько пішла додому. 
Вже через кілька хвилин лише соловейко 
порушував тишу літньої ночі...

Баба Одарка прокинулася вдосвіта, 
видоїла корову і вигнала її на пасовище. 
Щось здивувало її надворі, тільки вона 
не зрозуміла, що саме. “Може, встала не 
з тої ноги”, – подумалось. Баба зайшла 
на кухню, взяла торбинку і попрямувала 

в садок нарвати вишень на кисіль. Її мо-
лоденька, ще вчора ввечері рясна вишня 
стояла посеред саду цілком гола, майже 
без листя. Серце тьохнуло в грудях, тор-
бинка впала на землю, і баба Одарка, га-
ласуючи, побігла на вулицю. “Люди добрі, 
що ж це робиться?! Вже вишні з дерев у 
селі крадуть!” Люди, почувши галас, по-
виходили надвір. Аж раптом баба замов-
кла і стала посеред хутора, мов укопана. 
Стара, похилена аж до землі верба на 
Перекопі була рясно всіяна стиглими ви-
шнями...

Про цю подію ще довго говорило все 
село. “А Пилип із Ганнусею побралися?” 
– спитав я. “Ні, – відповів дід Вадим, – 
вона не оцінила його вчинку. Дівчат дов-
го водити просто так не можна, бо поки 
вишні на вербі достигнуть, їхня любов 
зів’яне”.

Григорій Сковорода на-
родився в селі Чорнухи Лу-
бянської округи Київського 
намісництва у сім’ї малозе-
мельного козака Сави Ско-
вороди. Він змалку виявляв 
схильність до музики і до 
наук. Після закінчення сіль-
ської школи у дванадцять 
років вступив до нижчого 
граматичного класу Києво-
Могилянської Академії. Але 
навчання розтягнулося на 
багато років. В академії ви-
кладали Феофан Прокопо-
вич та Григорій Кониський, 
завдяки їм майбутній ми-
тець і зацікавився філосо-
фією. Академія дала змогу 
читати твори античних фі-
лософів Платона і Аристо-
теля, яких він обожнював і 
читав в оригіналі. 

Закінчивши навчання, 
починає вчителювати, спо-
чатку як приватний учитель 
в багатій родині, потім ви-
кладає поетику в Переяс-
лавській семінарії. Згодом 
переходить у Харківський 
колегіум вчителем етики. 
Саме в Харкові він позна-
йомився з вихованцем кла-
су синтаксису Михайлом 
Ковалинським, який відто-
ді став його послідовником 
і найближчим другом на 
все життя, а після смерті 
Сковороди - першим біо-
графом і видавцем творів. 

Сковорода був уродже-
ним педагогом. Це - єдине 
звання, яке він ніс у житті, 
яке любив і для якого жив. 
Викладаючи в колегіумі, 
він розробив і вперше за-

стосував свою оригінальну 
педагогічну концепцію “ви-
ховання серця”. Шукати в 
собі “справжню людину” 
- ось до чого закликав мо-
лодь незвичайний учитель. 

У 1769 році Сковорода 
назавжди покинув офіцій-
ну службу. З цього момен-
ту починається його життя 
мандрівного філософа.

За час своїх мандрів Ско-
ворода обійшов територію 
Слобідської України, значну 
частину Лівобережної Укра-
їни, був кілька разів у Києві, 
відвідав Москву і жив деякий 
час у Троїце-Сергієвій лаврі. 
Крім того, філософ побував 
у Воронезькій, Курській та 
Орловській губерніях, захо-
див у Таганрог. Мандруючи, 
він зупинявся у друзів та в 
монастирях і, де тільки міг, 
повчав людей, що кожному 
доступне щастя, що щастя  
- у творчій праці, що творча 
праця походить з покли-
кання, а покликання дане 
Богом кожному, хто пізнає 
самого себе.

Перші свої твори Гри-
горій Сковорода почав 
писати ще у Переяславі 
(“Рассуждение о поэзии и 
руководство к искусству 
оной”) та у Харкові (“Нар-
кисс”, “Асхань”, “Байкі хар-
ківські”). Через заборону 
книговидання в Україні за 
життя митця не було над-
руковано жодного його 
твору, проте поезії Сково-
роди поширювалися серед 
народу усно, найкращі піс-
ні співали кобзарі. 

Про самого філософа 
ходило чимало легенд. 
Одна з таких стосується 
останнього дня життя Гри-
горія Савича. Згідно з пе-
реказом, він сам викопав 
для себе могилу у перед-
день своєї смерті. Обмив-
ся і одягнув чисту сорочку. 
Помер уві сні, на світанку. 
Це сталося 9 листопада 
1794 року. 

Григорій Сковорода 
мав характер справжньо-
го філософа: вміння жити 
за своїми переконаннями 
і воля до цього, сміливість 
думки і мужність вчинку, 
здатність приймати рі-
шення і діяти за покликом 
власного сумління. Він був 
настільки незвичайною й 
різносторонньою  особис-
тістю, що сучасники на-
зивали його “українським 
Сократом”. Йому поклоня-
лися такі корифеї україн-
ської літератури як Тарас 
Шевченко, Іван Франко, 
Іван Котляревський. 

Сковорода був борцем 
за істину. Він йшов проти 
течії і цим формував силу 
свого характеру. І головне 
в його філософській спад-
щині - його життя, сповне-
не пошуків істини, само-
вдосконалення, сміливість 
духу та злагода із собою.

Світлана ЛАСКАВА
(УКРІНФОРМ).

ВІН ВЧИВ  ШУКАТИ В СОБІ 
“СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ” 

9 ЛИСТОПАДА – 215 РОКІВ З ДНЯ СМЕРТІ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ 
(1722-1794),   УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТИТЕЛЯ, ФІЛОСОФА, ПОЕТА, МУЗИКАНТА

У пантеон визначних особистостей української 
культури він увійшов як мислитель, поет, педагог, 
родоначальник української філософії.  Саме зі Сково-
роди починається пробудження і відродження україн-
ської духовності. Цікаво, але він  знав і добре усвідом-
лював таку свою роль в історії. Не один раз, прямо чи 
посередньо,  заявляв це у своїх творах, називаючи 
себе каменем для загострення, що, “хоч сам не ріже, 
а проте, вигострює безліч ножів і мечів до бою”.

До 500-річчя Бишева вийшла з друку поетична збір-
ка «Огорнутий квітучою красою». Видання здійснене за 
підтримки ректора Академії праці і соціальних відносин, 
доктора історичних наук, професора М.Л.Головка. Ми-
кола Леонтійович сам родом із Бишева, тому з радістю 
взявся підтримати талановитих земляків. 

Під обкладинкою збірки - бишівчани різного віку, 
різних професій і уподобань, яких згуртувала їх любов 
до землі, на якій живуть. Не залишають байдужими чи-
тачів вірші Стефанії Бедрицької, Любові Легчилової, Ва-
лерія Обухівського, Людмили Мірошкіної, Тетяни Кром-
бет, Надії Бойко, Оксани Веремієнко та Віктора Головка. 
Відкриттям для земляків став талант молоді – Вікторії 
Мкртчян, Марини Кулик, Андрія Александрова.

Гармонійним доповненням до книги - роботи міс-
цевого талановитого художника Віктора Клименка. Пе-
редує книжці оповідь з історії Бишева від найдавніших 
часів до сьогодення та опис герба і прапора села, ав-
тор яких місцевий краєзнавець Валерій Обухівський.

ПОБАЧИЛА СВІТ НОВА ПОЕТИЧНА ЗБІРКА

Я щаслива вже тим, що живу.
Хоч в холодній росі мої ноги ходили,

Квітку щастя свою я знайду
Попри все... 

І для цього віддам усі сили!
Вікторія МКРТЧЯН.

ГІМН-ПІСНЯ БИШЕВА
Пишається здавен козацька слава, 
Видніються відомі вітрові млини, 
Вертається з минулого мій Бишів –
Живих легенд його святі сини. 
Згадаймо городище, як початок 
Руїни й попіл, пустку від орди, 
Як землю в шляхти вибороли в спадок, 
Де наш Палій і Залізняк пройшли.

 Приспів:
Мій Бишів — край, омріяний віками, 
Духовна частка серця, як зерно. 
Ця пісня, що написана роками, 
То процвітай прославлене село.

Земля батьків шлях долі пам’ятає, 
Музей, як сповідь воїнів-братів. 
Своїх героїв поіменно знає 
Земля славетних Змієвих валів. 
Ніхто й ніщо на попіл не забутий, 
Історія шанує імена. 
Про мужність бишівчан згадають люди
І обеліск - криниця край села. 

Приспів:
Співай, мій краю, доля в нас єдина, 
Шануймо землю, що життя дала. 
Мій Бишеве, ти наша Україна, 
Майбутнього надійна сторона.

Людмила МІРОШКІНА.
 

У БЕРЕЗІ ВЕЧІР
 Сідає сонечко за верби, 
Промінням ніжно виграва, 
У берег вже спустився вечір, 
Росою вкрилася трава. 

Спускаюсь тихо я до річки, 
Птахи кружляють в вишині, 
Стоять берези, мов сестрички, 
Ніби вклоняються мені. 

Зеленим килимом покрита 
Вся наша матінка -Земля. 
Серед птахів і цього літа, 
Немов я Мавка - лісова. 

Як хороше в цей тихий вечір 
Сидіти в березі моїм, 
Відчути дотик прохолоди,
Послухать солов’їний спів! 

Заради цього хочу жити, 
Щоб кожен ранок зустрічать,
І сонцю теплому радіти, 
А горя та біди не знать.

Оксана ВЕРЕМІЄНКО.

К О Л И  Н А  В Е Р Б І  В И Ш Н І  В И Р О С Т У Т Ь . . .
            ( З і  з б і р к и  “ Б у с л і в  с у д .  Гр у з е ц ь к і  о п о в і д к и “ )

*  *  *

*  *  *

   Записано зі слів Вадима Тимофійовича Єршова.
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П О Г О Д А  У  Д О М І

Листопад традиційно 
вважається порою смутку 
та нудьги. Тому спробуймо 

змінити стереотипи! Осінь 
- це всього лише при-
родний тайм-аут, щоб за-
йнятися собою і зміцнити 
організм перед зимовими 
холодами. А також  сезон 
врожаю та вітамінного до-
статку, час змін, теплих 
спогадів про літній відпо-
чинок та грандіозних пла-
нів на майбутнє!

Як відомо, для здоров’я 
треба не так вже багато: 
харчування, рух та гарний 
настрій. Найкраща осіння 
дієта - це відсутність ді-
єти! Починаючи з вересня, 
наш “внутрішній голос” 
все наполегливіше вима-
гає калорій. І не даремно! 
У похмуру, прохолодну по-
году зростаючий апетит 
не примха, а природна по-
треба. Восени не відмов-
ляйте собі у тваринній їжі! 
М’ясо, риба, птиця містять 
велику кількість вітамінів, 
білків, незамінних жирних 
кислот, нарешті, заліза та 
цинку у легкозасвоюваній 
формі. 

Вони допомагають нам 
зміцнити імунітет, підви-
щити працездатність, від-
чувати себе бадьорими та 
активними у найвологішу 

погоду. При недостачі в 
осінньому раціоні тва-
ринної їжі розвивається 

анемія, з’являється 
слабкість, сонливість, 
знижуються захисні 
сили організму. 

Не забувайте про 
природні антибіоти-
ки: хрін, цибулю та 
часник. Ці овочеві 
приправи здавна ви-
користовувалися для 
боротьби з простуд-
ними захворювання-
ми. Хрін містить у 5 
разів більше вітаміну 

С, ніж цитрусові. Його ко-
ріння містить величезну 
кількість цукру, мінераль-
них солей, ефірних олій, 
фітонцидів, вітаміни групи 
В, нікотинову кислоту та 
лизоцим.

Хрін має бактерицидну, 
протизапальну дію, здатну 
надійно захистити нас від 
простуди при регулярно-
му вживанні. Його засто-
совують при занепаді сил 
та стомленості. 

Цибуля багата на ефір-
ні олії, вітаміни С і групи 
В, флавоноїди, залізо та 
мінеральні речовини. Ци-
булевий сік має чудову 
антибактеріальну дію, міс-
тить рослинні гормони, що 
знижують рівень цукру в 
крові. Для захисту від про-
студи необхідно з’їдати 
сиру половину середньої 
цибулини на день.

Часник має чудову 
антибактеріальну, проти-
вірусну та імуностимулю-
ючу дію. Тому восени не 
нехтуйте цими пікантними 
приправами. Саме вони 
допомагали нашим пред-
кам справлятися із хворо-
бами у суворих погодних 
умовах.

 Давно відомо, що брак 
сонячного світла викликає 
занепад сил, апатію, не-
врози та депресію. А по-
ганий настрій робить нас 
вразливішим для осінніх 
інфекцій. Що ж робити? 
Додайте світла! Вимийте 
вікна, розсуньте штори, 
впустіть у ваш дім більше 
осіннього сонця. 

Намагайтеся якнай-
більше часу проводити на 
свіжому повітрі. Обідня 
перерва - ваш законний 
час відпочинку. Якщо ви-
пав ясний день, не си-
діть з бутербродом біля 
комп’ютера, краще про-
гулятися по осінній алеї. 
Влаштуйте собі  “відпустку 
вихідного дня”. Напевно 
недалеко від будинку є 
місця, які ви давно хотіли 
відвідати. 

 Додайте натхнення! 
Включіть музику, адже на-
віть щоденну домашню 
роботу робити  “з піснею 
веселіше”. Пофантазуйте: 
змініть зачіску, обридлі 
туфлі. Купіть собі яскраву 
парасольку, крізь яку до-
щове небо здаватиметься 
не таким похмурим.

Осінь - саме час змі-
нити щось в інтер’єрі, за-
йнятися  косметичним 
ремонтом. Тоді на осінню 
нудьгу просто не зали-
шиться часу!

А головне, намагай-
теся більше сміятися. Ще 
древні мудреці говорили, 
що прибуття в місто од-
ного факіра, що вміє смі-
шити людей, приносить 
здоров’ю городян більше 
користі, ніж цілий караван 
з ліками.

Наталія 
ДОЛГОПОЛОВА, 

психолог.

ПРИРОДНА АПТЕЧКА НА ВАШОМУ ГОРОДІ

ШИЗАНДРА. РАДИМО 
СПРОБУВАТИ

Зараз вже не лише багато пишуть про свинячий грип 
у фарбах, що меркне сценарій самого страшного фільму 
жахів, а й фіксують випадки захворювання в Україні. Нині 
не відомо які будуть наслідки епідемії.  Однак добре ві-
домо, що восени і взимку нам не минути сезону застуд і 
звичайного грипу. Але кому ж хочеться хворіти? Ось для 
цього і є дуже прості, недорогі і перевірені часом засоби, 
які здатні підвищити імунітет і захистити наш організм. 

Одним з них є шизан-
дра - лимонник китайський 
- одна з найдревніших 
рослин субтропічної фло-
ри. Він обвиває за годин-
никовою стрілкою будь-
яку опору, чи то дерева, 
чагарники, чи штучну під-
ставку у вигляді трельяжів, 
арок, альтанок. У ліани 
дуже гнучкі і еластичні па-
ростки, які не так-то про-
сто зламати.

Розмножують лимон-
ник кореневищами і живцями. Можна сіяти восени щойно 
зібране насіння. Навесні з’являться паростки. Взимку 
лимонник не потребує особливого захисту, просто в об-
ластях з сильними морозами його пізньої осені знімають 
з опор і укладають на землю, присипаючи сухим листям 
або тирсою. А навесні ліани знову підв’язують до опор.

Плодоносити лимонник починає на 4-5-му році життя. 
Його не варто саджати на сонці, він краще ростиме і пло-
доноситиме у затіненому місці або навіть у тіні.

Улюблений грунт - чорнозем з перегноєм, з добрив 
віддає перевагу азоту, суперфосфату, хлористому калію, 
звичайному попелу.

У ягодах лимонника китайського міститься: вітамін С, 
яблучна, винна, янтарна, лимонна кислота, цукор, пек-
тин, ефірні олії, смоли, мікроелементи - титан і срібло, 
селен, марганець, цинк, нікель... Вони  тонізують орга-
нізм, знімають втому, підвищують імунітет, працездат-
ність, допомагають пристосуватися до умов навколиш-
нього середовища, що змінюються.  Офіційна медицина 
використовує лимонник у вигляді настою з насіння і пло-
дів; використовують також сік ягід і порошок з насіння.

Призначають препарати з лимонника для лікування 
шлунково-кишкових захворювань, при слабості серце-
вого м’яза, неврозі серця і нефриті, погіршенні зору, для 
лікування кисневого голодування, як жовчогонний засіб 
при холециститах та інших функціональних порушеннях 
жовчного міхура. Застосовують лимонник і при неврас-
тенії, депресії, розумовій і фізичній перевтомі. Народна 
медицина рекомендує відвари і настій лимонника при 
всіх цих хворобах, а також для лікування погано зажива-
ючих ран. 

Настій: 1 ст. ложку свіжих або сухих ягід лимонника з 
розрахунком на стакан окропу настоюють 2-3 години в 
термосі, проціджують, вихолоджують і приймають по 1/2 
склянки 4 рази на день за півгодини до їжі. 

Для профілактики під час епідемії грипу і застуд за-
варюють чай з ягід лимонника, вихолоджують, додають 
мед і п’ють його протягом дня. Але не на ніч, оскільки ли-
монник збуджує. Його не можна вживати при гіпертонії і 
підвищеній збудливості, серцебитті, безсонні. 

• Якщо прасувальна поверхня праски стала шорсткою, після охолодження про-
тріть її ваткою, змоченою у нашатирному спирті.

• Інколи нові склянки можуть розбитися навіть від легкого натиснення через те, 
що скло перенапружене. Аби зняти напруження, помістіть щойно куплені стакани в 
каструлю з водою, нагрівайте до кипіння і дайте охолонути, не виймаючи з води.

• Якщо необхідно відпиляти шматок металевого стержня або труби, а лещат у 
господарстві немає, щільно оберніть залізце старим журналом або кількома газе-
тами і притисніть коліном.

• Аби точно нанести мастило у важкодоступному місці механізму, не забруднив-
ши сусідні деталі, потрібно подовжити носик масельнички за допомогою гнучкої 
трубочки - наприклад, використаного стержня від кулькової ручки.

• Намокла книга не втратить “товарного вигляду”, якщо пересипати її сторінки 
тальком і покласти під прес. Коли папір повністю висохне, протріть сторінки сухою 
м’якою тканиною і струсіть тальк.

• Заздалегідь розігріті приблизно до 60 градусів лаки, емалі ляжуть на поверх-
ню набагато рівніше. Увага! Нагрівати їх потрібно лише на “водяній” бані.

К У П І Т Ь  С О Б І  Я С К Р А В У 
П А Р А С О Л Ь К У  І  Ч А С Т І Ш Е  П О С М І Х А Й Т Е С Я

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

КРОЛИК ,  ТУШКОВАНИЙ  З  ОВОЧАМИ 
Тушку кролика промива-

ють, розрубують на кусочки, 
солять, посипають меленим 
перцем, обсмажують на ро-
зігрітому жирі, кладуть в ка-
струлю, заливають водою, 
додають підсмажені моркву, 
петрушку і цибулю, томат і 
лавровий лист. Все добре 
змішують, накривають криш-
кою і тушкують до півготовності. Потім додають обчи-
щеної нарізаної картоплі і тушкують все до готовності. 
Тушковане м’ясо заправляють сіллю, дрібно посіченим 
часником, трішки підсмаженим пшеничним борошном і 
дають добре закипіти. Подаючи на стіл, посипають дріб-
но посіченою зеленню петрушки або кропу. 

На 1,5 кг м’яса – 100 г жиру, 4 морквини, 2 кореня пе-
трушки, З цибулини, 2 кг картоплі, 3/4 склянки томату-
пюре, 2 зубки часнику, 2 л води, 2 ст. ложки пшенично-
го борошна, 5 лаврових листків, 10 горошин запашного 
перцю.

К А П У С Т А  З  Я Б Л У К А М И 
Шатковану свіжу капусту тушкують до готовності, до-

дають окремо підсмажені на маслі січену цибулю і бо-
рошно, терті яблука, сметану й сіль. Все добре змішують 
і продовжують тушкувати 8-10 хвилин. 

При подачі на стіл капусту посипають зеленню пе-
трушки. 

На 1 кг свіжої капусти – 400 г свіжих яблук, 3 ст. ложки 
жиру, 1/4 склянки сметани, 1 ст. ложку пшеничного бо-
рошна, 2 цибулини, 1 ст. ложку дрібно нарізаної зелені 
петрушки, 1 склянку бульйону або води. 

К А Р Т О П Л Я Н А  З А П І К А Н К А  З  С И Р О М 
Картоплю обчищають, відварюють і протирають крізь 

сито або пропускають через м’ясорубку. В протерту кар-
топлю кладуть частину сирих яєць, сіль і все добре розмі-
шують. Сир протирають крізь сито і вимішують з рештою 
сирих яєць, цукром і сіллю. Половину підготовленої кар-
топлі кладуть у сотейник або каструлю, змащену жиром, 
зверху кладуть рівним шаром заправлений сир, а на ньо-
го решту картоплі, змащують яйцем, посипають сухаря-

ми і запікають. 
Запіканку нарізують порціонними кусками, розклада-

ють на тарілки і збоку підливають сметану. 
На 1 кг картоплі – 200 г сиру, 1 яйце, 1,5 ст. ложки 

жиру, 1,5 ст. ложки цукру, 1 ст. ложку сухарів, 0,5 склянки 
сметани для підливи. 

СА Л А Т  П О - В І Д Е Н С Ь К И
Перемішати нарізану шматочками тушковану спаржу, 

зелений горошок, нарізаний кубиками, і відварений язик. 
Майонез, вершки і кріп розтерти і залити цією сумішшю 
салат. 

Склад: cпаржа - 100 г, зелений горошок - 60 г, відвар-
ний язик - 50 г, майонез - 20 г, вершки - 20 г, кріп. 

 

М Л И Н Ч И К И  З  П О В И Д Л О М 
Жовтки розтирають з цукром, вливають вершки, до-

дають натерту цедру, всипають потроху пшеничне бо-
рошно і добре розмішують. Одержане однорідне тісто 
змішують з піною збитих білків і 
ставлять каструлю з тістом у хо-
лодну воду. Млинчики випікають 
на добре змащеній сковороді, 
зарум’янюють з обох боків. Го-
тові млинчики змазують пови-
длом, укладають у каструлю, 
змащену жиром, посипану суха-
рями і ставлять у духовку на 10 
хвилин, а потім викладають на тарілку у вигляді бабки і 
посипають цукром. 

На 2 склянки борошна — 1 склянку цукру, 10 яєць, 1 
склянку вершків, 2 склянки повидла, 50 г масла.

С І Ч Е Н И К И  З  Я Є Ц Ь  П О - У К Р А Ї Н С Ь К О М У 
Варені яйця дрібно січуть. Борошно злегка підсма-

жують на маслі, розводять невеликою кількістю молока, 
щоб підлива була густа, доводять до кипіння, кладуть сі-
чені яйця, 2 сирі жовтки, сіль, мелений перець, доводять 
до кипіння, остуджують, роблять січеники, обкачують в 
сухарях і підсмажують. 

На 8 яєць — 2 ст. ложки пшеничного борошна, 2 ст. 
ложки вершкового масла, 1 склянку молока, 2 ст. ложки 
пшеничних сухарів, 4 горошини чорного перцю.

ГОТУЄМО  РАЗОМ

При розміщенні квітів не 
рекомендується застосо-
вувати багатоярусні полиці 
(сходи), оскільки вони гро-
міздкі і рослинам зазвичай 
не вистачає світла. Розростаючись, вони 
затінюють один одного. В’юнка розкидис-
та рослина, поставлена на верхню поли-
цю, затулятиме сонячне світло квітам, що 
стоять на нижніх полицях. 

При достатньому освітленні і просторі у 
вітальні можна відвести частину стіни, пе-
редбачивши міцні опори, для вирощування 
такої могутньої ліани, як тетрастігма. Вона 
здатна дуже швидко покрити всю відведену 
для неї поверхню великим декоративним 
листям, утворюючи суцільний настінний ки-
лим. Своєрідність і оригінальність можуть 
додати інтер’єру композиції з рослин у ши-
роких декоративних вазонах.

Великого смаку і уміння вимагає 
складання декоративної групи з рослин 

з різним забарвленням листя, різ-
них розмірів і з різними вимогами до 
зростання. Найбільш популярні квітучі 
рослини здатні  прикрасити інтер’єр 
вітальні (глоксинії, фіалки, фуксії, бе-
гонії, троянди, гибіськуси, бальзаміни 
і багато інших).

Необхідно прийняти до уваги, що 
кімнатні рослини можуть бути віднесені 
до сукулентів, ліан, епіфітам і т. д. Кожна 
рослина вимагає певних умов вирощу-
вання, і якщо таких немає, то набувати 
його не рекомендується. Слід зупинити 
свій вибір на тих кімнатних рослинах, які 
будуть добре себе відчувати при даних 
вологості повітря, освітленні, темпера-
турному режимі.

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

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

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОДАЮ ВАЗ-21011,  1980 р. в., зелений, 5 
ступенева коробка передач, після кап. ремон-
ту, пробіг 25 тисяч. Вартість 12 тис. грн. Теле-
фон 050-358-78-96. 

ПРОДАЮ трактор ЮМЗ-6, 1984 року випуску 
в хорошому стані. Ціна – за домовленістю. Те-
лефони: 098-077-32-14; 3-92-54.

ПРОДАЮ корову сім місяців тільності тре-
тім телям. Село Ситняки. Телефон 096-
444-24-39.

ЗДАЄМО будинок у Макарові по вулиці 
Свердлова, 37 з усіма зручностями. Теле-
фон - 067-962-91-08. Тамара.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ корову тільну 6 мі-
сяців четвертим телям. Село Липівка, вул. 
Коцюбинського,8. Телефони: 3–15–79, 
098-781-94-84, 067-792-36-17. Сліпенька 
Катерина Петрівна.

ВИКОНУЄМО РЕМОНТ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 
Й ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ.

ГОТІВКОВИЙ І БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК.
П Р А Ц Ю Є М О  Щ О Д Н Я ,  К Р І М  Н Е Д І Л І . 

Макарів,  Будинок побуту,  2 поверх, 
майстерня „Виготовлення ключів”.

КРИНИЦІ, КАНАЛІЗАЦІЇ ПІД КЛЮЧ. 
ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21-21.

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

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт серії І-КВ №042611 на пра-
во приватної власності на землю, виданий 3 грудня 1999 
року за №1117 на підставі рішення виконкому Новосіл-
ківської сільської ради від 23 квітня 1999 року №4 на ім’я 
БОЙЧЕНКА Івана Якимовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право володіння земельною 
часткою (паєм) серії КВ №0148882, виданий 5 березня 
1997 року по Андріївській сільській раді згідно розпоря-
дження Макарівської райдержадміністрації від 18 люто-
го  1997 року №64 на ім’я ТАЛЬКА Петра Петровича з 
Красногірки, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селищі Макарів по 
вулиці Червоноармійській, 41, видане 3 квітня 1998 року 
за №193 Макарівським БТІ на підставі рішення виконко-
му Макарівської селищної ради №17 від 28 лютого 1997 
року на ім’я ЗУЗАНСЬКОГО  Броніслава Адольфови-
ча, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНИЙ договір купівлі-продажу будинку, який зна-
ходиться в селі Лозовик по вулиці Лозовик, 18, виданий 
на підставі рішення Липівської сільської ради 15 лютого 
1989 року за №11 на ім’я ОШОВСЬКОГО Станіслава 
Олексійовича, вважати недійсним.

ПП  Філоненко м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

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

ЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗІВ, КРАЗІВ, 
КАМАЗІВ; КОМИ ДО АВТОКРАНІВ. 

ТЕЛЕФОН - 050-273-90-92.

ПП ЯКОВЧУК. м. ЖИТОМИР. 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, 

ДВЕРІ. НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИРОБИ 
З МЕТАЛУ. БРОНЬОВАНІ  ДВЕРІ. 

ЗАХИСНІ  РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ.   
ТЕЛ.: 097-180-36-22, 096-410-60-34.

Адміністрація, профком та весь колектив філії Ма-
карівського відділення №3033 ВАТ «Ощадбанк» ви-
словлюють глибокі співчуття бухгалтеру послідуючого 
контролю Семирозуменко Неонілі Василівні з приво-
ду тяжкого горя – передчасної смерті дочки Ірини.

Цими днями не стало в рядах ветеранів
Миколи Степановича СЕРГІЄНКА.

Невловима хвороба вирвала з наших рядів ста-
ранного трудівника, доброго сім’янина, доброзичли-
ву людину.

Районна і селищна ради ветеранів висловлюють 
щире співчуття рідним і близьким покійного.

Хай же пухом буде земля шановному Миколі Сте-
пановичу.

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ ви-
словлюють глибоке співчуття старшій операцій мед-
сестрі Лисенко Наталії Олександрівні і завідуючому 
відділенням анестезіології та реанімації Тесленку 
Анатолію Леонідовичу з приводу передчасної смер-
ті сестри і тещі

МАРЧЕНКО Ірини Олександрівни.

Президія районної організації ветеранів Укра-
їни адресує найщиріші привітання з нагоди славного 
ювілею – 80-річчя від Дня народження

ПЕТРЕНКО Лідії Іванівні та 
ДРОК Ганні Федорівні з Макарова,
АВРАМЧУК Софії Іванівні з Кодри та 
ДЕРЕВ’ЯНОВСЬКІЙ Катерині Григорівні  
з Забуяння.
Шановні іменинники! Багато слів хоро-

ших хочеться сказати, здоров’я доброго 
Вам побажати, хай віднині і надалі радіс-
но живеться, мир, злагода та достаток у 
домі ведеться, хай завжди сонце дивиться 
у віконце, відкриваються двері для щастя 
й тепла, хай сили прибудуть, бадьорість 
міцніє на довгі-предовгі літа. Любові та по-
ваги Вам від рідних і близьких людей. 

Наші найтепліші та найсердечніші приві-
тання з нагоди ювілейної дати від Дня на-
родження адресуємо дорогій, рідній, ми-
лій іменинниці

ЧАЙКОВСЬКІЙ Людмилі Іванівні.
Здоров’я міцного зичим довіку,
Щастя й достатку - повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,

Горе в цім світі завжди обминає,
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Від щирого серця Тебе ми вітаєм,
Довгого віку і щастя бажаєм!

З любов’ю чоловік, діти та внуки. 

Найдорожчу в світі Людину – рідну, любу матусю та 
бабусю

 ПЕТРЕНКО Лідію Іванівну з Фасівочки
усім теплом наших сердець вітаємо із славним юві-
леєм – 80-річчям від Дня народження, яке вона буде 
святкувати 10 листопада.

Люба матусе й бабусенько рідна і мила,
Велике спасибі за те, що зростила.
Щоб Ти не старіла, рідненька, з роками
Хай весни до Тебе летять журавлями.
Спасибі, люба, за руки робочі,
За довгі нелегкі й недоспані ночі.
Тож зичим Тобі ще чимало прожити,
Щоб нас на сторіччя змогла запросити!

З любов’ю дочка Тетяна і вся її сім’я.

ЛЕВЧЕНКО Тетяну Олександрівну –
нашу рідну, дорогу, любу дочку, внучку та сестричку від 
усієї душі та щирого серця поздоровляємо із 16-річчям 
від Дня народження.

Хочем, щоб в здоров’ї Ти купалась
І з бідою, щоб не зналась,

Щоби люди Тебе поважали
І працю Твою шанували.
Хай завжди добро Тобі буде
І щастя до Тебе прибуде.
Будь завжди прекрасною, ніжною і милою,
Будь завжди веселою, доброю і щирою!
З любов’ю тато Олександр, мама   

                 Олена, бабуся Марія та сестра Наталя.

Ремонт ходової, заміна мастил, зва-
рювання авто, рихтування після ДТП на 
стенді, фарбування авто, ремонт пласт-
масових деталей і бамперів будь-якої 
складності, полірування кузова, фар, 
задніх фонарів, антикорозійне обро-
блення кузова, шиномонтаж, ремонт 
автошин будь-якої складності, авто-
склозаміна, заправка автокондиціоне-
рів, автофарби, кузовні деталі та інше.

СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА №30/262.

ТЕЛЕФОН  050-351-00-71. 

У БАР-БІЛЬЯРД «9» ТЕРМІНОВО 
ПОТРІБНІ БАРМЕНИ ТА ОФІЦІАНТИ. 

ТЕЛЕФОН 0-96-442-78-52.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
З метою забезпечення реалізації та гаран-

тування конституційного права громадян на 
звернення до органів державної влади та ре-
алізації процедури безоплатного оформлен-
ня і видачі громадянам України у 2009 році 
державних актів на право приватної власнос-
ті на земельні ділянки в управлінні Держ-
комзему у Макарівському районі відкри-
то «гарячу» телефонну лінію за номером 
(278) 5-13-48.

ПРИЙОМ ДЗВІНКІВ НА ГАРЯЧУ ТЕЛЕФОННУ 
ЛІНІЮ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖКОМЗЕМУ 

У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

№    Дні прийому дзвінків     Час прийому дзвінків
1            Понеділок
               Вівторок                                   з 11.00 до 12.00
               Четвер

МИ ЗАВЖДИ ЛЮБИТИМЕМО 
І ПАМ’ЯТАТИМЕМО ТЕБЕ, 

НАША РІДНА
Минає 40 скорботних тяжких, довгих, 

днів, як пішла у Вічність наша дорога, рідна 
людина щирої і доброї душі

ШЕВЧЕНКО Алла Володимирівна.
Не вщухає біль у наших серцях. Вічною хай буде 

пам’ять про неї. Вона завжди житиме у наших серцях. 
Нехай пухом буде їй земля, а Царство небесне дарує 
спокій у далекому потойбічному світі.

Навіщо, Боже, така кара,
Щоб молодих людей ховать.
Та решту літ, як чорна хмара,
До смерті з гореньком страждать!

У глибокій скорботі сім’я ШЕВЧЕНКІВ.

10 ЛИСТОПАДА - 
ДЕНЬ ДОНОРА!

Ш А Н О В Н І  Д О Б Р О Д І Ї 
( В І К О М  В І Д  1 8  Д О  5 9  Р О К І В ) !
10 листопада 2009 року о 9 годині 

у відділенні переливання крові Мака-
рівської центральної районної лікарні 
буде проводитись платний забір крові 
(16 гривень за 100 мл крові та 25 грн. 
44 коп. - талон на харчування)

Чекаємо на вас!
При собі мати паспорт.
Адміністрація ЦРЛ.

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 .

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
Наші сонячні та щирі вітання адресуємо з нагоди 

50-річчя подружнього життя славним ювілярам
Миколі Олександровичу та 
Галині Ігнатівні ЧЕРНЯВСЬКИМ.
Сердечно зичимо Вам, шановні, 

здоров’я та довгих-довгих років життя у 
мирі, злагоді й добрі.

Хай славиться дім Ваш 
своїм хлібосіллям,
Хай добрі діла Вас завжди 
прославляють.
І в день ще й коронного Вашого весілля
Нехай Вас усі, як сьогодні, вітають!

                 Кума Соня та хрещениці Таня і Валя.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

МАКАРІВСЬКОМУ ХЛІБОЗАВОДУ 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 

СПЕЦІАЛІСТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ. 

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ.: 095-130-50-38; 5-13-85.
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  9 - 1 5   Л И С Т О П А Д АГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

Перспективи вiдносин 
з партнерами будуть в 
центрi вашої уваги. Не 
плануйте важливi зустрiчi, 

дiловi й особистi, на першу по-
ловину тижня. Але несподiвано 
ви можете одержати цiкаву 
iнформацiю або пропозицiю. У 
вiвторок проблеми можуть ви-
никнути при подорожах. Четвер 
- сприятливий день для вiдвiдин 
стоматолога або невеликих кос-
метичних операцiй.

Сприятливi днi: 12, 14; 
несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Матерiальнi питання 

покваптеся вирiшити у 
понедiлок. Але великi по-
купки краще вiдкласти на 

наступний тиждень. Придiлiть 
максимум уваги здоров`ю - є не-
безпека iнфекцiйних i простуд-
них захворювань. З четверга 
бiльше уваги придiлiть домашнiм 
справам. Будьте уважнi з водою, 
стежте за справнiстю системи 
водопостачання. “Витiк” грошей 
теж можливий в другiй половинi 
тижня. Тому будьте уважнi при 
будь-яких витратах.

Сприятливi днi: 10; 
несприятливi: 9.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У вiвторок i се-

реду можна активно 
спiлкуватися, зав`язувати 
дiловi й особистi зв`язки. 

Проте враховуйте загальний 
напружений фон i схильнiсть 
оточуючих до суперництва - ко-
жен тягне “ковдру на себе”. 
У вiвторок будьте уважнi при 
роботi з комп`ютерами й iншими 
системами зв`язку. Можливi по-
ломки, отримання спотвореної 
iнформацiї. У четвер можна  за-
йнятися покупками для будин-
ку, але не особливо великими. У 
п`ятницю добре приймати в бу-
динку гостей.

Сприятливi днi: 11, 12; 
несприятливi: 10.

РАК (22.06-22.07).
Для вас цей тиждень 

може стати вдалим, незва-
жаючи на завантаженiсть 
справами i нерiвний 

фон у вiдносинах з оточуючи-
ми. Несподiвана iнформацiя 
в середу стане стимулом для 
активнiшої участi в справi, де ви 
розкриєте свої  творчi здiбностi. 
У четвер i п`ятницю зробiть за-
купку продуктiв. Цi днi найбiльш 
оптимальнi для роботи з 
домашнiми рослинами.

Сприятливi днi: 12, 15; 
несприятливi: немає.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Спробуйте вiдiйти вiд 

звичних схем у вiдносинах, 
по-новому розстав-
те прiоритети. Це до-

поможе вирiшити проблеми, 
що утворилися, тiльки не до-
водьте з`ясування вiдносин до 
конфлiктiв. Знайдiть заняття, 
яким захопиться вся сiм`я. У 
четвер i п`ятницю ваша допо-
мога може знадобитися комусь 
з родичiв. Це сприятливий час 
для ремонтiв, генеральних  при-
бирань, фарбування. У вихiднi 
добре сходити в сауну, басейн, 
масажний кабiнет.

Сприятливi днi: 13; 
несприятливi: 14.

ДIВА (24.08-23.09)
Скоро вам потрiбно 

заглибитися в нову тему, 
i доведеться обмежити 
активне спiлкування i по-

їздки. Вiдвiдини рiзних iнстанцiй, 
оформлення документiв теж кра-
ще зробити на цьому тижнi. Але 
уникайте ухвалювати важливi 
рiшення, робити покупки в се-
реду. Є ймовірність обману або 
хтось спробує вас використати. 
Поїздки, сiмейнi заходи можна 
планувати на четвер i п`ятницю.

Сприятливi днi: 9, 13; 
несприятливi: 12.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Несподiванi вiстi зда-

леку будуть  в середу 
або четвер. Ви можете 
вiдправитися у вiдрядження 

або особисту поїздку.  Але не 
поспiшайте розлучатися з гро-
шима, якi б принаднi пропозицiї 
не поступали. I лише у п`ятницю 
ви можете зайнятися покупками. 
У вихiднi можна вiдвiдати сеанс 
масажу.

Сприятливi днi: 14; 
несприятливi: немає.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Можливості, які відкри-

ються у різних сферах, мо-
жуть несприятливо позна-
чатися на станi здоров`я. 

Активно просувайте свої плани 
в першiй половинi тижня, а дру-
гу присвятiть особистим спра-
вам. Егоїзм i затвердження своєї 
позицiї зараз виправданi. У чет-
вер або п`ятницю зробiть щось 
приємне для коханої людини, ре-
зультат навiть для вас може ви-
явитися несподiваним.

Сприятливi днi: 11, 12; 
несприятливi: 15.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У першу половину 

тижня займайтеся тiльки 
поточними справами. 
Пропозицiї або обiцянки, 

почутi в цей час, можуть ви-
явитися порожнiми, а в особис-
тих стосунках теж буде повно 
плутанини. З четверга вико-
ристовуйте  родиннi зв`язки 
для вирiшення своїх питань. 
У п`ятницю допомога рiдних 
буде особливо вiдчутною. На 
вихiднi можна планувати поїзд-
ки. Тiльки не забудьте ретельно 
перевiрити всi крани в будинку 
перед вiд`їздом.

Сприятливi днi: 15; 
несприятливi: 10.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
У понедiлок у вас 

з`являться незапланованi 
справи. I до четверга до-
ведеться попрацюва-

ти в режимi авралу. З другої 
половини тижня обстановка 
нормалiзується. На перший план 
виходять особистi вiдносини. 
У четвер i п`ятницю в будинку 
добре займатися ремонтними 
роботами, здiйснювати вологi 
прибирання, купувати продукти. 
Субота сприятлива для поїздок, 
вiзитiв або прийому гостей, а в 
недiлю краще уникати витрат i 
зайвого спiлкування.

Сприятливi днi: 9, 15; 
несприятливi: 11.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Всi вашi iнтереси кон-

центруватимуться навколо 
роботи. Тут на вас може 
чекати i вдача, але й роз-

чарування в деяких  зв`язках, 
на якi ви розраховували. Це хо-
роша можливiсть розiбратися 
з партнерством i зрозумiти, де 
ви повиннi покладатися тiльки 
на себе. Нова iнформацiя при-
йде у вiвторок. Цього дня будь-
те уважнi пiд час експлуатацiї 
комп`ютерної i побутової технiки. 
З основними планами бажано 
управитися до суботи. У недiлю 
тiльки вiдпочивайте.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 15.

РИБИ (20.02-20.03)
Зараз творчий адре-

налiн примушує вас дiяти 
позитивно, незважаючи 
на обмеження, з якими ви 

зiштовхуєтеся. Будьте уважнi у 
вiвторок i середу, якщо плануєте 
ремонтнi роботи в будинку, осо-
бливо, з електрикою. У четвер i 
п`ятницю придiлiть бiльше уваги 
дiтям i своїм власним захоплен-
ням. Якщо на цей тиждень у 
вас запланованi сiмейнi заходи 
або поїздки, то не вiдкладайте i 
встигнiть все важливе зробити 
до вихiдних.

Сприятливi днi: 10, 14; 
несприятливi: 11.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

ГІГАНТСЬКИЙ ПІКНІК 
НА СІДНЕЙСЬКОМУ МОСТУ
Шість тисяч австралійців зібралися на знаменитому сідней-

ському мосту Харбор-брідж, щоб поснідати, повідомляє ВВС.
Упродовж робо-

чого тижня цей міст 
зазвичай перепо-
внений авто - водії 
поспішають на ро-
боту.

Цієї неділі усі ві-
сім смуг мосту пе-
рекрили і застелили 
трав’яним покрит-
тям, на якому від-
бувся гігантський 
пікнік в рамках про-
грами сіднейського 
фестивалю їжі. Від-
відувачі фестивалю 
могли поснідати свіжими булочками з джемом і фруктами під живу 
музику.

Заявки на участь у заході подали 45 тисяч мешканців Австралії, 
але пощастило лише 6 тис. бажаючим.

НАЙ-НАЙ

РЕКОРД 
АНГЛІЙЦІВ 

ПОБИТО
Жителі американського 

міста Іст-Провіденс (штат 
Род-Айленд) виготовили на-
мисто з червоних і білих на-
мистин завдовжки 411,45 
метра. 

Колишній рекорд - 108,2 
метра, зареєстрований у Ве-
ликобританії у лютому, не про-
тримався й року. 

Як повідомила представ-
ник фонду Петті Стрейт, вста-
новлення світового рекорду 
допомогло населенню міста 
“підняти настрій і повесели-
тися”. Це життєво необхідно 
Іст-Провіденсу, який серйозно 
потерпає від глобальної еко-
номічної кризи, вважають його 
жителі. 

НОВИНИ НАУКИ 
І ТЕХНІКИ

ОКУЛЯРИ-
ПЕРЕКЛАДАЧІ

Японська корпорація NEC 
винайшла унікальний при-
стрій у вигляді окулярів, який 
перетворює усну мову на 
текст іноземною мовою і про-
ектує його переклад прямо 
на сітківку ока. Ця розробка 
може з успіхом використо-
вуватися, зокрема, на між-
народних конференціях і під 
час ділових переговорів із 
зарубіжними партнерами.

Окуляри-перекладачі з вбу-
дованим мікрофоном і міні-
комп’ютером можна викорис-
товувати годинами, оскільки 
від них не втомлюються очі. 
Сигнал від проектора надхо-
дить безпосередньо на сітківку, 
яка по зорових нервах відразу 
відправляє його у мозок. Тому 
співрозмовники можуть вести 
розмову двома різними мова-
ми, дивлячись один на одного 
і не утрудняючи себе читанням 
перекладу.

Революційна новинка, як пла-
нує її розробник, має надійти у 
продаж вже в 2010 році, повідо-
мляє ІМК.

Музичний 
стиль

Період часу 
розвитку 
природи, 

науки, 
суспільства

'

Морське 
вітрильне 

транспорт-
не судно

' '

'

'

'

М’яка 
тонка 
шкіра

Титул баро-
нета (анг.)

Гірська 
пориста 
порода

Житнє 
віскі

Домоткане 
полотно з 
конопляної 
або лляної 

пряжі

Ріка у 
Франції

Американ-
ський штат

Тропічний 
степ

Велика 
хижа 

неотруйна 
змія

Скульптурне 
зображення 

людини

Володар, 
само-

держець

Фран. філософ 
ХХ ст. “Шля-
хи свободи“

Маленька 
Ольга

'

'

' '

'

'

'

'

Верховний Бог 
(сканд.міф.)

Амер. сум-
часта тварина

Місця у 
театрі

'

'

Недолік, 
мінус

Зразок, 
модель, 
форма'

Прилад для 
визначення 
яякості яєць

'

'

Укр. компо-
зитор, автор 
симфоній, 

кантат

Чеш. живо-
писець, гра-
фік ІХ-ХХ ст.

Брат-близ-
нюк Ромула, 

першого 
царя Риму

Прапор 
на щоглі 
корабля

'

'

Керівний 
орган уста-
нови (іст.)

Зодіакальне 
сузір’я із зір- 
кою Антарес

'

'

'

'

'

'

'

Вчення: пред-
мет пізнання 

- “Божественна 
мудрість“. Дже-
рело - інтуіція

'

ДИВО ПРИРОДИ 
КАЧЕНЯТА-БЛИЗНЮКИ 

На фермі на півдні Британії впродовж кількох хвилин з одного 
яйця вилупилися двоє каченят. Близнюки 
перебувають в гарному стані. 

Фахівці кажуть, що дуже рідко каче-
нята, які вилупилися з одного яйця, нор-
мально ростуть. Роджер Олвер з Кор-
нуельської компанії, яка вирощує качок, 
сказав, що каченят, яких назвали Ромулюс 
і Ремус, триматимуть як домашніх тварин.  
Він каже, що був шокований, коли вони 
з’явилися з різних боків яйця, зазначаєть-
ся в повідомленні ВВС. 

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

“СВЯЩЕННЕ ДИТЯ”
У Дагестані на шкірі 9-місячного немовляти Алі Якубова, 

який живе з батьками в одному з сіл республіки, незрозумі-
лим чином проявляються Хадіси  (перекази про слова і діяння 
Пророка Мухаммеда, які шанують не менше, ніж  і сам Коран). 
Священні вислови закликають людей покаятися й прийти до 
Аллаха. Деякі з них наводить у своїй публікації газета “Комсо-
мольская правда”: “найповажніший з вас - найбільш богобояз-
ливий”, “немає божества, крім Аллаха”, “хто у Мене не увірує, 
той буде в розгубленості”... 

Цей феномен серйозно обговорюють місцеві представники му-
сульманського духовенства, політики. Бізнесмени роблять щедрі 
пожертвування, і багато людей прагне потрапити в село Червоно-
жовтневе Кизлярського району, де живе немовля, аби хоча б дотор-
кнутися до нього. 

Щодня сюди приїжджають по 300-400 паломників зі всього Пів-
нічного Кавказу. Кажуть, що вже була делегація з Саудівської Аравії. 
Днями про Алі знімали сюжет кореспонденти арабомовної телеком-
панії “Аль-Джазіра”. 


