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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Макарівської районної ради

Про скликання двадцятої  сесії  Макарівської 
районної  ради V скликання

Відповідно до п.9 статті 46 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”:

1. Скликати двадцяту сесію Мака-
рівської районної ради п’ятого скли-
кання 18 грудня 2009 року в смт Мака-
рів.

2.  Засідання провести 18 груд-
ня 2009 о 10-й годині за адресою: вул. 
Фрунзе, 32 (приміщення кінотеатру).

На розгляд засідання двадцятої сесії 
районної ради передбачається винести 
питання:

1. Про хід виконання Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Макарівського району за 9 мі-
сяців 2009 року.

2. Про Програми соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку Мака-
рівського району на 2010 рік.

3. Про внесення змін до рішення сесії 
Макарівської районної ради від 13 січня 
2009 року №328-15-V “Про затверджен-
ня районного бюджету Макарівського 
району на 2009 рік».

4. Про встановлення ставок єдино-
го податку для фізичних осіб, які здій-
снюють підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи, на 2010 
рік.

5. Про встановлення розміру фіксо-
ваного податку.

6. Різне.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова районної ради. 

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ

ЗБІЛЬШЕНО МІНІМАЛЬНУ ПЕНСІЙНУ 
ВИПЛАТУ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ТА 

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ
Кабінет Міністрів України з 1 листопада збільшив на 

20% мінімальну пенсійну виплату інвалідам війни та учас-
никам бойових дій. Відповідна постанова прийнята на  
засіданні уряду, повідомляє Управління у зв’язках зі ЗМІ 
Секретаріату КМУ.

Згідно з рішенням уряду, з 1 листопада мінімальна 
пенсійна виплата становитиме для інвалідів війни І групи 
- 1440 грн. (збільшення складе 240 грн.), інвалідів війни ІІ 
групи – 1296 грн. (216 грн.), інвалідів війни ІІІ групи – 1152 
грн. (192 грн.), для учасників бойових дій – 1008 грн. (168 
грн.).

Реалізація цього рішення дасть можливість підвищити 
рівень пенсійного забезпечення та соціального захисту 
майже 100 тисяч інвалідів війни та учасників бойових дій.

Кабінет Міністрів ухвалив також постанову, якою 
збільшив доплати до пенсій особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною. 

Уряд установив доплату в розмірі 10 тисяч гривень до 
надбавки, яка встановлюється до пенсії або щомісячного 
довічного грошового утримання чи державної соціаль-
ної допомоги особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною. 

Згідно з прийнятою постановою, дану надбавку з 1 
грудня 2009 року отримуватимуть Герої України, Герої 
Соціалістичної праці, Герої Радянського Союзу, повні ка-
валери ордена Трудової Слави, повні кавалери ордена 
Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями 
“За відвагу”.

Розмір цієї надбавки не переглядався 7 років і на сьо-
годні вона становила 158 грн.

НА  ДОПОМОГУ ІНВАЛІДАМ
Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 

прийняв рішення, згідно з яким громадським організаці-
ям інвалідів дозволяється орендувати приміщення, що 
знаходяться в державній власності, площею  не більше 
100 квадратних метрів по орендній ставці 1% від вартості 
приміщення.

Крім того, уряд запровадив 100 спеціальних академіч-
них стипендій, які надаватимуться студентам-інвалідам. 
Розмір стипендії складе  850 грн., а для інвалідів першої 
групи його буде збільшено на 50%.

Уряд  також  зобов’язав власників автомобільних сто-
янок та парковок надавати не менше 10 відсотків площі 
автомобільної стоянки для потреб інвалідів, а керівни-
ків обласних державних адміністрацій запровадити на 
кожному міському і приміському маршруті щонайменше 
один транспортний засіб, який буде технічно обладнаний 
для перевезення інвалідів.

(УКРІНФОРМ).

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
17 СІЧНЯ 2010 РОКУ

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 92

ПОСТАНОВА №5
9 грудня 2009 року                                                                                                           м.Фастів

 ПРО ЗВИЧАЙНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ 
У М. ФАСТОВІ, ФАСТІВСЬКОМУ РАЙОНІ ТА 
СМТ МАКАРОВІ, МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ

Відповідно до частин 6 та 11  статті 20 Закону України «Про вибори Президен-
та України» окружна виборча комісія постановляє:

1. Використати звичайні виборчі дільниці, які утворені окружною виборчою 
комісією територіального виборчого округу № 92, на вибори Президента України 
17 січня 2010 року та спеціальні виборчі дільниці у кількості 3 (трьох). Загальна 
кількість дільниць - 120 (списки дільниць додаються).

2. Використати    єдину    нумерацію    виборчих    дільниць    у    межах тери-
торіального виборчого округу № 92, починаючи з дільниці №1, розміщеної   в   
м.    Фастові    (з   №1    по   №18-звичайні; №19, №20-спеціальні), Фастівському   
районі (з   №21   по   №62)   та   закінчуючи спеціальною виборчою дільницею в 
Макарівському районі.

3. Відповідно до частини 12 статті 20 Закону України «Про вибори Президента 
України» оприлюднити рішення про виборчі дільниці та їх перелік у фастівській 
газеті „Перемога” та макарівській газеті „Макарівські вісті”.

Голова В.З.МАКОВСЬКА,
секретар А.А.СЛОБОДЯН.

Голова комісії – Маковська Віра 
Захарівна, 1954 року народження, 
освіта вища, проживає в селі Бишів 
Макарівського району Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Симоненка П.М.

Заступник голови комісії – Ли-
хошерст Алла Іванівна, 1961 року 
народження, освіта вища, проживає 
в місті Фастів Київської області – від 
кандидата на пост Президента Укра-
їни Ратушняка C.M.

Секретар комісії – Слободян 
Анна Анатоліївна, 1985 року на-
родження, освіта вища, проживає в 
місті Фастів Київської області – від 
кандидата на пост Президента Укра-
їни Литвина В.М.

Члени комісії:
Бодарацька Людмила Воло-

димирівна, 1947 року народження, 
освіта вища, проживає в місті Фастів 
Київської області – від кандидата на 
пост Президента України Януковича 
В.Ф.; 

Бойко Олександр Адамович, 
1981 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Гриценка А.С.;

Бункевич Надія Володимирів-
на, 1953 року народження, освіта 
середня, проживає в селі Вільне Ма-
карівського району Київської області 
– від кандидата на пост Президента 
України Ющенка В.А.;

Головко Ігор Павлович, 1969 
року народження, освіта вища, про-
живає в місті Фастів Київської облас-
ті – від кандидата на пост Президен-
та України Противсіх В.В.;

Датко Наталія Іванівна, 1966 
року народження, освіта вища, про-
живає в місті Фастів Київської облас-
ті – від кандидата на пост Президен-
та України Тимошенко Ю.В.;

Дашкевич Сергій Володими-
рович, 1964 року народження, освіта 
середня, проживає в місті Фастів Ки-
ївської області – від кандидата на пост 
Президента України Литвина В.М.;

Залюбовська Яна Леонідівна, 
1967 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Противсіх В.В.;

Каленська Галина Іванівна, 
1949 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Мороза О.О.;

Биковець Андрій Олександро-
вич, 1988 року народження, освіта 
вища, проживає в місті Фастів Київ-
ської області – від кандидата на пост 
Президента України Богословської 
І.Г.; 

Кацапова Олена Анатоліївна, 
1977 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Тимошенко Ю.В.;

Коломієць Лариса Андріївна, 
1958 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Тігіпка С.Л.;

Корчак Анатолій Васильович, 
1951 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Яценюка А.П.;

Костюшко Станіслав Володи-
мирович, 1963 року народження, 
освіта середня, проживає в місті 
Фастів Київської області – від кан-
дидата на пост Президента України 
Ратушняка C.M.;

Ламаш Володимир Іванович, 
1957 року народження, освіта серед-
ня, проживає в місті Фастів Київської 
області – від кандидата на пост Пре-
зидента України Тягнибока O.Я.;

Ларькова Ніна Францівна, 1953 
року народження, освіта середня, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Костенка Ю.І.;

Махиборода Павло Андрійович, 
1988 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Богословської I.Г.;

Мороз Ірина Володимирівна, 
1963 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Бродського М.Ю.;

Назаров Вячеслав Олександро-
вич, 1974 року народження, освіта 
вища, проживає в місті Фастів Київ-
ської області – від кандидата на пост 

Президента України Януковича В.Ф.;
Біцька Ірина Миколаївна, 1962 

року народження, освіта вища, про-
живає в місті Фастів Київської облас-
ті – від кандидата на пост Президен-
та України Костенка Ю.І.;

Проскурін Михайло Глібович, 
1939 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Симоненка П.М.;

Рубінова Ніна Микитівна, 1940 
року народження, освіта середня спе-
ціальна, проживає в місті Фастів Київ-
ської області – від кандидата на пост 
Президента України Гриценка А.С.;

Салівоненко Наталія Валері-
ївна, 1974 року народження, освіта 
незакінчена вища, проживає в місті 
Фастів Київської області – від кан-
дидата на пост Президента України 
Супрун Л.П.;

Степанюк Юрій Петрович, 1955 
року народження, освіта вища, про-
живає в місті Фастів Київської облас-
ті – від кандидата на пост Президен-
та України Ющенка В.А. 

Стецкевич Наталія Вікторівна, 
1974 року народження, освіта вища, 
проживає в місті Фастів Київської об-
ласті – від кандидата на пост Прези-
дента України Супрун Л.П.;

Фещенко Наталія Олексан-
дрівна, 1969 року народження, осві-
та середня спеціальна, проживає в 
місті Фастів Київської області – від 
кандидата на пост Президента Укра-
їни Тягнибока О.Я.;

Чумаченко Ольга Іванівна, 
1976 року народження, освіта вища, 
проживає в селі Веприк Фастівсько-
го району Київської області – від кан-
дидата на пост Президента України 
Бродського М.Ю.;

Шилан Тетяна Петрівна, 1973 
року народження, освіта вища, про-
живає в місті Фастів Київської облас-
ті – від кандидата на пост президента 
України Тігіпка С.Л.;

 Шматок Юрій Володимиро-
вич, 1982 року народження, освіта 
вища, проживає в місті Фастів Київ-
ської області – від кандидата на пост 
Президента України Яценюка А.П.

Рішення про виборчі дільниці та їх 
перелік 

ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 92

' СТОР. 4
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 Найбільш розповсюджена і 
найбільш важлива речовина на 
Землі - це вода.

До факторів оточуючого се-
редовища, що здатні впливати 
на стан і розвиток людського ор-
ганізму, як на клітинному, так і на 
макрорівні, слід віднести ступінь 
фізіологічної повноцінності пит-
ної води.

В четвертому кварталі 2009 
року відділ державного нагля-
ду ДП “Київоблстандартме-
трологія” здійснив державний 
нагляд за додержанням під-
приємствами централізованого 
водопостачання, а також під-
приємствами, які займаються 
виробництвом та реалізаці-
єю питної води, вимог чинних 

стандартів, норм і правил. До 
складу цих підприємств ввій-
шло Макарівське районне ви-
робниче управління житлово-
комунального господарства. 
(Київська обл., смт. Макарів, 
вул. Піонерська,13).

Із чотирьох перевірених проб 
води питної дві проби не відпо-
відали вимогам ГОСТ 2874-82 
“Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за каче-
ством” за органолептичними та 
фізико-хімічними показниками 
(кольоровість та вміст загально-
го заліза). Також за останні 12 мі-
сяців ДЗ “Макарівської районної 
СЕС” МОЗ було досліджено 50 
проб, з них 24 проби не відпові-
дали встановленим вимогам.

Причинами виявлених пору-
шень є відсутність водопідготов-
ки по деяких артсвердловинах 
(фільтрування, знезалізнення,  
пом’якшення), незадовільний 
стан трубопроводів комуналь-
ного водогону.

За результатами проведених 
перевірок до підприємства були 
застосовані штрафні санкції, до 
адміністративної відповідаль-
ності притягнуто посадову особу. 
Підприємству видано припис на 
усунення встановлених недолі-
ків.

Л.ХАХУЛА,
державний інспектор з дер-

жавного нагляду за якістю 
продукції, додержанням стан-

дартів, норм і правил.

ЗЕМЛЯ - ЗОЛОТО, А ВОДА - ДІАМАНТ

Проте і за цих складно-
щів хлібороби Макарівщи-
ни зібрали 21,8 тисячі тонн 
зернових та зернобобових 
культур.

Найвища урожайність 
зернових у таких госпо-
дарствах, як ТОВ „Агрофір-
ма „Київська” с. Маковище  
– 31,5 ц/га на площі 1720 
га (керівник Олег Анато-
лійович  Жихарєв), СТОВ 
„Зоря”, що у Соснівці, – 
28,2 ц/га на площі 465 га 
(керівник Олександр Воло-
димирович Попович).

Найбільших здобутків 
на картопляних ланах до-
сягнули трудівники ТОВ 
„Агрофірма „Київська”. 
Маковищанці одержали на 
кожному гектарі 260 цент-
нерів.

Усі вже давно зрозумі-
ли, що 50% врожаю зале-
жить від якісного високо-
продуктивного посівного 
матеріалу, тому управ-
ління агропромислового 
розвитку вжило ряд орга-
нізаційних заходів щодо 
сортооновлення та сор-
тозаміни насіння у всіх 
господарствах району, 
що дало можливість за-
сіяти всім господарствам 
району 3103 га озимих 
культур високих репро-
дукцій.

З метою успішної під-
готовки галузі тваринни-
цтва  до зимово-стійлового 
утримання, забезпечення 
організованого проведен-
ня зимівлі худоби в сіль-
ськогосподарських під-
приємствах спеціалісти 
управління агропромисло-
вого розвитку райдержад-
міністрації розглянули та 
проаналізували у кожно-
му виробничі програми з 
розвитку галузі на період 
зимівлі. На їх основі розро-
блена виробнича програма 
району.

Станом на 1 листопада 
сільськогосподарські під-
приємства усіх форм влас-
ності мають 4342 голови 
великої рогатої худоби, у 
тому числі 1883 корів. У по-
рівнянні з 1 січня 2009 року 
приріст корів основного 
стада становить 240 голів.

С і л ь с ь к о г о с п о д а р -
ські підприємства - ТОВ 
„Андріївське”, ТОВ „Аг-
рофірма „Київська” та 
СТОВ „Зоря” приростили 
поголів’я корів за рахунок 
введення первісток влас-
ного відтворення. Управ-
ління агропромислового 
розвитку райдержадміні-
страції надало спеціальну 
бюджетну дотацію по 3000 
грн. за кожну голову згід-
но Постанов КМУ від 18 
березня 2009 року №282 
та №283. До кінця поточ-
ного року ТОВ „Агрофірма 
„Київська” планує ще  за-
купити племінних нетелей 
молочного напряму та 
збільшити поголів’я дійно-
го стада. Господарство 
для цього реконструюва-
ло старі тваринницькі при-
міщення та побудувало 
новий комплекс з вироб-
ництва молока. 

Завдяки позитивним 
зрушенням збільшують-
ся обсяги виробництва 
продукції тваринництва в 
районі. Зокрема, станом 
на 1 листопада валовий 
надій молока становив 
5579 тонн, що на 28 тонн 
більше проти відповідно-
го періоду минулого року. 
На корову надоєно 4060 
кг, що на 1140 кг більше, 
ніж за відповідний період 
минулого року. Реалізо-
вано 362 тонни м’яса, в 
тому числі 356 тонн яло-
вичини, 2,2 тонни свини-
ни, 0,9 тонни баранини 
та 2,9 тонни страусиного 
м’яса. Одержали також 

150852,0 тисяч штук яєць, 
що на 9768,0 тисяч штук 
більше, ніж за відповідний 
період минулого року, 244 
штук яєць на курку несуч-
ку, що на 6 штук більше, 
ніж торік.

Для потреб тварин-
ництва на період зимів-
лі сільськогосподарські 
підприємства заготови-
ли 1776 тонн сіна, на 174 
тонни більше, ніж за від-
повідний період минулого 
року, сінажу – 6040 тонн, 
що на 3070 тонн більше, 
ніж у минулому році. Си-
лосу маємо 15233 тон-
ни, що на 7733 більше. 
Зернофуражу заготов-
лено 1518 тонн. На одну 
умовну голову припасено 
20,4 центнера кормових 
одиниць, що на 5 кормо-
вих одиниць більше, ніж 
торік. Найкраще спрацю-
вали в цьому плані ТОВ 
„Агрофірма „Київська” 
– 26 центнерів кормових 
одиниць на одну умовну 
голову, ТОВ „Добробут” 
с. Чорногородка (керів-
ник Володимир Олексан-
дрович  Воробйов) – 29,4 
центнера кормових оди-
ниць на одну умовну голо-
ву. Отже, де керівник вбо-
ліває за господарство, 
глибоко вникає у техно-
логію виробництва, там 
хороші результати із збе-
реження поголів’я, відтво-
рення стада, лікувально-
профілактичної роботи, 
забезпечення належної 
кормової і матеріально-
технічної бази та висо-
ка організація праці, що 
сприяє зростанню ви-
робництва тваринницької 
продукції. Це в цілому за-
безпечує непогану роботу 
галузі тваринництва, яка є 
однією з основних галузей 
сільськогосподарського 
виробництва в районі.

Віталій ПОНОМАРЕНКО, 
начальник управління 

агропромислового 
розвитку 

райдержадміністрації.

О Ц І Н К А  С В О Г О 
П О Т Е Н Ц І А Л У

Заступник голови райдержадміністрації 
П.І.Левковський та начальник відділу економіки 
C.M. Дідківська  провели виїзні  наради у про-
мислових підприємствах району. В ході їх було 
проаналізовано  стан страв у промисловості, 
розглянуто головні проблеми, що виникли за 10 
місяців 2009 року та вплинули на результати ро-
боти підприємств. Також обговорено плани на 
перспективу, розглянуто питання виробництва 
продукції, стан її реалізації, що впливає на сво-
єчасність сплати податків, виплату заробітної 
плати, пенсій та інших соціальних виплат.

Всупереч фінансовій кризі та далеко непро-
стих умов керівникам підприємств району вдалося зберегти трудові 
колективи та реалізувати ряд проектів щодо нарощування виробни-
цтва продукції. Так, у філії дослідного заводу з виробництва вете-
ринарних препаратів ВАТ ВНП „Укрзооветпромпостач” с. Плахтянка  
нарощування обсягів виробництва продукції  становить 66,4 відсо-
тка в порівнянні з відповідним  періодом минулого року і в   загально-
му обсязі виробництва промислової продукції району підприємство 
займає 40,8 відсотка. Приріст обсягів виробництва на 16,6 відсотка 
в порівнянні з відповідним  періодом минулого року досягнули і на 
Макарівському хлібозаводі, де іде постійне оновлення асортименту 
хлібобулочних виробів.

Проведено модернізацію брагоректифікаційної установки на 
суму 434 тис. грн. на Червонослобідському спиртовому заводі, що 
дало змогу збільшити потужність на 30 відсотків і вихід спирту досяг 
чотирьох тисяч декалітрів на добу. Освоєно випуск нового виду про-
дукції «суха барда» при 8-10% вологості, що використовується для 
корму тварин.

Відбулися такі ж наради у товариствах «Макарівський цегель-
ний завод», «Фабрика «Світанок»,  «Слобода Ко», «Унава-2», ЗАО 
«МакарОВО».

У кіноконцертному залі «Ольвія» з нагоди посвячення в ліцеїсти 
зібралися не тільки школярі Макарівської ЗОШ № 1-природничо-
математичного ліцею, а й батьки. В урочистій обстановці проходила 
церемонія. Учні чотирьох класів, а саме: восьмого, дев’ятого, десято-
го та одинадцятого дали клятву ліцеїста.

Привітали їх заступник голови райдержадміністрації Олег Май-
стренко, депутат районної ради, головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації Валентина Савченко, начальник відділу освіти 
Віктор Гартфіль, а також від райдержадміністрації та районної ради 
були вручені подарунки, а ліцеїстам – вітальні листівки та значки.

Розділили радість дітей і батьки. Від  батьківських комітетів кла-
сів привітали з цією подією й побажали успіхів у навчанні В’ячеслав 
Ніщенко, Лариса Міщенко, Ірина Адамчук.

Учасники зібрання подивилися уривки  кінофільму з життя класів. 
А самі учні подарували всім художні номери, спеціально підготовлені 
до цієї події.

Інф. «М.в.» 

Н А Р О Щ У В А Н Н Я  П Р О Д У К Ц І Ї 
П Р О Д О В Ж У Є Т Ь С Я  

ПОСВЯЧЕННЯ В ЛІЦЕЇСТИ

НА КОНТРОЛІ

У непростих економічних умовах доводиться тру-
дитися працівникам агропромислового комплексу 
району. Відсутність паритету цін на тваринницьку та 
рослинницьку продукції, невідпрацьованість на рівні 
держави ринку зерна, погодні катаклізми... 

ТРУДОВІ БУДНІ СЕЛА

Зовнішнє оцінювання наступного, 2010 року, 
розпочнеться 2 червня. Реєстрація учасників тес-
тування триватиме з 15 грудня цього року до 31 бе-
резня 2010 року і відбуватиметься лише в пунктах 
реєстрації. Адреси цих пунктів розміщено на сайті 
УЦОЯО.  Про це йдеться в наказі, підписаному мі-
ністром освіти і науки України Іваном Вакарчуком, 
повідомила прес-служба Українського центру оці-
нювання якості освіти.

Тестування з української мови і літератури від-
буватиметься впродовж трьох днів  - 2, 3 і 4 черв-
ня. Майбутні абітурієнти, які виберуть під час ре-
єстрації на зовнішнє оцінювання іноземну мову, 
складатимуть її 7 червня, а біологію та географію 

- 9 та 11 числа. Математика буде предметом тес-
тування 14 та 15 червня, а історія України - 17 та 
18. Знання з хімії оцінюватимуть 21 червня. Завер-
шиться зовнішнє оцінювання 23 червня тестуван-
ням з фізики. 

Результати будуть оприлюднені до 14 липня 
2010 року, а вже наступного дня розпочнеться при-
йом документів від абітурієнтів, які вступатимуть до 
вищих навчальних закладів України.

Майбутні абітурієнти зможуть вибрати під час 
реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні до 
п’яти предметів, два з яких є обов’язковими, - укра-
їнська мова і література, а також математика або іс-
торія України (за вибором). 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ

5 грудня відбулися урочистості з 
нагоди відзначення Дня місцевого са-
моврядування, на якому були присутні 
представники депутатського корпусу 
районної ради, сільські та селищні голо-
ви району, керівники управлінь та відді-
лів державних установ.

На сьогоднішній день в районі у ви-
конавчих апаратах рад всіх рівнів органів 
місцевого самоврядування працює 176 
посадових осіб, обрано 76 депутатів до 
районної ради, 598 – до сільських та се-
лищних рад. Очолює громаду Макарів-
щини, місцеве самоврядування голова 
районної ради М.Д.Вараницький, який 
на передодні свята нагороджений По-
чесною грамотою Київської обласної 
ради за вагомий, особистий внесок у 
розвиток і зміцнення місцевого само-
врядування, плідну діяльність і висо-
кий професіоналізм.

Відкриваючи урочисте зібран-
ня, Микола Данилович наголосив, 
що на місцеве самоврядування ра-
йону покладено відповідальність за 
соціально-економічний, культурний 
розвиток територіальних громад та 
благополуччя їх мешканців, подяку-
вав депутатському корпусу району, 
працівникам органів місцевого само-
врядування за спів-працю, зокрема 
зазначив, що всі вони зробили дуже 
багато для того, щоб Макарівщина 
звучала на теренах Київщини. До ві-
тального слова приєдналися заступ-
ник голови райдержадміністрації 
О.М.Майстренко та депутат Київської 
обласної ради О.В.Левченко.

З нагоди професійного свята за 
сумлінну працю, особистий внесок у 
соціально-економічний та культурний 
розвиток району голова районної ради 
М.Д.Вараницький та заступник голо-
ви районної державної адміністрації 

О.М.Майстренко вручили грамоти де-
путатам та посадовим особам місце-
вого самоврядування: Л.В.Бабенко 
– Небилицькому сільському голові, 
Н.С.Бах – депутатові районної ради, 
П.С.Волошину – Великокаращинсько-
му сільському голові, А.Ю.Єгорову – 
депутатові районної ради, Н.М.Кубай 
– Новосілківському сільському голо-
ві, О.В.Луценко – Чорногородсько-
му сільському голові, Л.І. Мельни-
ченко – депутатові районної ради, 
М.О.Нечаю – депутатові районної ради, 
О.М.Осипенко – депутатові районної 
ради, М.М.Радченко – Наливайків-
ському сільському голові, Н.М.Савенок 
– Мар’янівському сільському голові, 
Т.М.Семеновій – Ясногородському сіль-
ському голові, Л.М.Сич – в. о. Комарів-
ського сільського голови, П.Й.Сухенку 
– депутатові районної ради, Т.О. Ту-
ряниці – депутатові районної ради, 
В.М.Фатюку – Копилівському сільсько-
му голові, М.В.Чапіку – Рожівському 
сільському голові, О.М.Цимбалюк – го-
ловному спеціалістові районної ради, 
О.В.Шаповалу – депутатові районної 
ради, М.А.Швидкому – депутатові ра-
йонної ради, А.П. Яцуку – депутатові ра-
йонної ради.

За участь в І обласній Спартакіаді 
серед депутатів всіх рівнів Київської об-
ласті за друге місце по волейболу Гра-
мотою Київської обласної ради нагоро-
джено: А.В.Корнєйчика – Соснівського 
сільського голову, Л.Б.Карана – Груж-
чанського сільського голову.

Привітали учасників зібрання з наго-
ди професійного свята – Дня місцевого 
самоврядування – художні колективи 
району.

Людмила ЗАБЕЛА,
 керуюча справами районної ради.

УРОЧИСТЕ ЗІБРАННЯ
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Зараз, коли до президентських 
виборів лишається все менше часу, 
стає очевидним, що кандидати від 
нинішньої влади, колишні «любі дру-
зі», все більше втрачають позиції у 
передвиборчій гонці. Про це пере-
конливо свідчать найрізноманітніші 
соцопитування, у тому числі – навіть, 
проведені службами, що підконтр-
ольні владним структурам. 

Справа в тім, що разом із стрімким 
погіршенням буквально у 
всіх сферах життя, тануть і 
аргументи «помаранчевих» 
та «біло-пухнастих», з яки-
ми вони можуть вийти до 
виборців. За цих обставин 
наші так звані «демократи» 
намагаються вдаватися до 
будь-яких методів, аж до 
прямого підкупу і обману, 
аби хоч якось покращити 
свій рейтинг. 

Так, навіть, структу-
ра, яка завжди вважалася 
прихильною до «помаран-
чевих» - Комітет виборців 
України, у своєму звіті за-
значила, що занепокоєна 
зростанням використання 
у передвиборчій кампанії 
адміністративного ресур-
су. Серед головних вину-
ватців КВУ називає штаби 
кандидатів у Президенти, 
які обіймають найголо-
вніші посади в країні – 
Прем’єра, Президента, спікера ВР. 
«Найбільш широко застосовуваним 
і системним використанням адмін-
ресурсу стала кампанія по роздачі 
земельних актів, яка супроводжу-
валась агітацією за кандидата Юлію 
Тимошенко. Такі факти фіксувалися у 
більшості регіонів України», - зазна-
чається у звіті КВУ.

Але використання адмінресурсу 
не єдина «бомба», яку влада нама-
гається закласти під нинішні вибори. 
Ще більшу небезпеку становлять на-
магання влади, зокрема – представ-
ників БЮТ, зламати законодавчі рам-
ки виборчого процесу і навмисний 

тиск на органи судової влади. Ситу-
ацію коментує заступник Київської 
обласної організації Партії регіонів, 
довірена особа кандидата у Прези-
денти Віктора Януковича Андрій Дол-
ганов.

- Представники БЮТ зареєстру-
вали у парламенті декілька законо-
проектів, які, фактично, руйнують 
систему проведення президентських 
виборів.

Зокрема, цими  законопроектами 
відкривається широке поле для ма-
хінацій із процедурою голосування у 
дільничних та окружних комісіях. Так, 
пропонується, щоб рішення комісії 
приймалося третиною членів комісії 
(30% +1 голос), в той час як нинішній 
закон передбачає прийняття рішення 
більшістю, або, принаймні, консен-
сусом. Зрозуміло, навіщо це робить-
ся – аби унеможливити визначення 
остаточних результатів голосування.

Є й інші «зміни», завдяки яким 
БЮТ планує всіляко заплутати і 
ускладнити виборчий процес. Це 
створення у передвиборчому за-

конодавстві так званих «чорних дір» 
- навмисне не прописаних до кінця 
положень закону, завдяки чому мож-
на буде потім підтасувати результати 
голосування. Такою «чорною дірою» 
є, наприклад, навмисне не прописа-
на в законопроектах від БЮТ проце-
дура реагування Центральної вибор-
чої комісії на затягування окружними 
комісіями передачі протоколів голо-
сування. Якщо б БЮТ проштовхнув 

ці зміни, то мав би широкі 
можливості для підтасовки 
кінцевих результатів голо-
сування у «своїх» регіонах.

Насторожує й ще одна 
тенденція: незадовго до 
виборів Президента Тимо-
шенко припинила фінан-
сування судів. Так, робота 
Вищого адміністративного 
суду України зараз повніс-
тю паралізована через від-
сутність коштів. Уявляєте, 
у суду навіть немає грошей 
на поштові витрати!

Навіщо це робиться  
зрозуміло – бідні та дешеві 
суди – прямий шлях до під-
тасовок у ході виборчого 
процесу. Влада зрозуміла, 
що народ їй уже не купити 
обіцянками, тож намага-
ється приватизувати су-
дову систему. Тимошенко 
сподівається, що стане 
Президентом за рішенням 

продажного суду.
Наша політична сила, наш Лідер 

Віктор Янукович цього їй зробити не 
дозволять. Фракція Партії регіонів, 
незважаючи на істерику опонентів, не 
дозволила пройти у Верховній Раді 
змінам до передвиборчого законо-
давства, які б сприяли фальсифікаці-
ям на виборах. Наші спостерігачі на 
місцях будуть ретельно стежити, аби 
голос кожного виборця було врахо-
вано у рамках закону. Ми обіцяємо, 
що відстоїмо право громадян держа-
ви на вільний вибір, і Україна отримає 
нарешті достойного Президента.

Антон РЯБИХ.

Андрій ДОЛГАНОВ: «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 
І ЇЇ ЛІДЕР НЕ ДОЗВОЛЯТЬ ВКРАСТИ 

ГОЛОСИ ВИБОРЦІВ»

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО КОМАНДИ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ВГО «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» 
В МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ

На всеукраїнському 

рівні «Громадянську по-

зицію» очолює Анатолій 
Гриценко.

Головна мета ВГО 
«Громадянська позиція» 
- навести в країні поря-
док, підвищити ефектив-
ність державної влади, 

змусити її працювати в інтересах громадян, і водночас – 
переконати суспільство, що це можливо лише за умови 
активної участі кожного з нас. 

Кожен новий учасник “Громадянської позиції” – це до-
датковий шанс для розвитку громадянського руху в Укра-
їні. Наша організація відкрита для нових людей та ідей.

Не будь байдужим, висловлюй свої пропозиції, про-
понуй власні можливості щодо організаційного та ре-
сурсного забезпечення. 

Ситуація в країні потребує негайного наведення по-
рядку! Якщо готовий працювати разом з нами або допо-
могти організації – приєднуйся!

Наша адреса: 08000, смт. Макарів, вул. Пушкіна, 
3, поверх 1. 

Гаряча лінія: 097-555-85-87.
Олексій КОБА,

координатор представництва ВГО «Громадянська 
позиція»  в Макарівському районі.

Любимо ми лаяти ліка-
рів. Але це якщо дивитися 
на охорону здоров’я лише з 
нашого боку. Давайте при-
дивимося до їхніх проблем.

Епідемія грипу пішла 
на спад. Згадаймо: саме 
на дільничних лікарів упав 
основний тягар її подолан-
ня. Вони сиділи до остан-
нього пацієнта і «летіли» за 
кожним викликом по домів-
ках. Ми себе жаліли, а вони 
– ні. Тому серед померлих 
від заморської інфекції є 
лікарі. Це жахливо.

Зарплати ж у них – не 
вищі за півтори тисячі гри-
вень. А робота  просто ста-
ханівська. Через це в герої 

йде зовсім небагато випус-
кників медичних вузів. 

Вичитав, що на цей 
рік у бюджет підвищення 
зарплат лікарям взагалі 
не заклали. Знали, що й 
далі терпітимуть? А як же 
здоров’я нації? Це ж та 
національна безпека, про 
збереження якої люблять 
гомоніти «нагорі»…

Якщо влада й далі вда-
ватиме, що є справи, важ-
ливіші за підтримку меди-
цини,  через якихось 30-40 
років населення України 
скоротиться на 40%. Лише 
за цей рік українців по-
меншало на 130 тисяч. А  
смертність дітей у віці до 
року склала майже 10 на 
1000. 

За цими ганебними 
цифрами – бездіяльність 
влади. Недавно в Криму на 
зустрічах із медперсона-
лом здравниць Віктор Яну-
кович говорив: «Реформа 
нашої системи охорони 

здоров’я – одне з перших 
питань, які ми повинні вирі-
шувати в суспільстві. Люди 
не одержують якісного ме-
дичного обслуговування. А 
ті, хто може платити, їдуть 
на лікування в інші країни». 

Як Віктор Янукович фі-
нансування галузі збіль-
шить утричі – з сьогодніш-
ніх 2,7%  до 10% від ВВП. 
Три роки тому прем’єр-
міністром України він почав 
реформи – зокрема, в ме-
дицині. За Національним 
планом дій до 2012 року 
медикам були виділені не-
обхідні суми, підготовлено 
проект закону про медич-
не страхування. Визначи-

ли й регіони, де реформа 
стартує. Новий уряд усе це 
згорнув. 

Ось чому й немає в нас 
безкоштовної медицини. 
З таким підходом інакше й 
бути не може. Було 25 на-
ціональних програм, але 
наступниця Януковича 
забрала звідти всі гроші. 
Наприклад, програма бо-
ротьби з туберкульозом 
скорочена в 10 разів. А в 
нас же туберкульоз – то 
епідемія! Хворі на діабет 
теж дістали  вдвічі менше 
коштів. І так далі.

Віктор Янукович каже, 
що займеться збільшенням 
податків з бізнесу з одно-
часним створенням йому 
комфортніших умов. Скоро-
тить витрати і на утримання 
«роздутого» держапарату: 
«Наш підхід до вирішення 
проблем охорони здоров’я 
державний».

Петро ЧИГРИН.

ХВОРІЄМО, 
БО ХВОРА ВЛАДА

Т О Ч К А  З О Р У

Дослідження “Ко-
рупціонери і їх при-
сутність у командах 
кандидатів на посаду 
президента: електо-
ральна оцінка якості 
команд” було про-
ведене серед 1600 
респондентів віком 
від 18 років методом 
особистого інтерв’ю. 
Його метою було ви-
вчення електораль-
них оцінок якості 
команд кандидатів 
на найвищу посаду в 
державі за критерієм 
корумпованості. 

На запитання: 
“За кого з кандидатів 
ви проголосували б 
на президентських 
виборах, якби вони 
відбулися найближ-
чої неділі”, опитані 
дали такі відповіді: 
за Віктора Януковича 
- 22,7% (проти 23,2% 
під час першої хвилі 
опитування з 6 по 13 
листопада), за Юлію 
Тимошенко - 16,3% 
(проти 17,1%), за Во-

лодимира Литвина 
- 6,7% (проти 6,2%), 
за Арсенія Яценюка 
5,2% (проти 6,1%). 

За ними, згідно з 
результатами опиту-
вання, йдуть Сергій 
Тігіпко - 3,7% (було 
3,5%), Петро Симо-
ненко - 3,4% (було 
3,2%), Віктор Ющен-
ко - 2,9% (було 2,7%), 
Анатолій Гриценко 
- 1,5% (було 1,3%), 
Олександр Пабат - 
1,3% (було 1,1%) та 
Олег Тягнибок - 0,9% 
(було 1,0%). При 
цьому 12,1% не під-
тримують жодного з 
кандидатів, а 17,6% 
ще не визначилися. 

Директор Центру 
“Третій сектор” Ан-
дрій Золотарьов за-
значив, що активної 
виборчої кампанії 
залишилося фактич-
но два тижні, до 20 
грудня, після чого 
майбутні виборці 
переключать увагу 
з політики на підго-

товку до новорічних 
та різдвяних свят. У 
зв’язку з цим штаби 
провідних політичних 
гравців згортають 
агітаційну фазу кам-
панії і переходять до 
мобілізаційної, вва-
жає експерт.  Вона, 
на його думку, поля-
гатиме в тому, щоб 
“привести за руку 
свого виборця на ви-
борчу дільницю, а в 
районах локалізації 
виборців опонентів 
максимально зни-
зити явку”. “Такими 
будуть домінанти 
першого туру ви-
борів”, - прогнозує 
А.Золотарьов.  

 У ході соціоло-
гічного дослідження 
було застосовано 
репрезентативну ви-
падкову вибірку, яка 
відображає структу-
ру населення в об-
ластях за статтю та 
віком. Гранична по-
хибка репрезента-
тивності не переви-

щує 3%. 
Результати до-

слідження рейтингу 
кандидатів на по-
саду Президента, 
проведеного з 22 по 
30 листопада цього 
року соціологічною 
компанією “ФОМ - 
Україна”, які пред-
ставив гендиректор 
компанії Олександр 
БУХАЛОВ, дещо від-
різняються від попе-
редніх. 

На запитання: 
якби вибори відбу-
лися 29 листопада, 
за кого б ви про-
голосували, 29,8% 
опитаних відповіли, 
що віддали б свої 
голоси Віктору Яну-
ковичу, 14,8% прого-
лосували б за Юлію 
Тимошенко, 5,7% - за 
Сергія Тігіпка, 4,8% 
- за Арсенія Яценю-
ка, 4,3% - за Віктора 
Ющенка, 2,9% - за 
Петра Симоненка, 
2,5% - за Володи-
мира Литвина, 1,9% 
підтримали б Оле-
га Тягнибока. Крім 
того, якби у другий 
тур пройшли Віктор 
Янукович і Юлія Тим-
ошенко, за лідера 
Партії регіонів про-

голосувало б 41,2% 
виборців, а за Юлію 
Тимошенко - 25,2%. 
У разі, якби до дру-
гого туру потрапили 
Віктор Янукович та 
Арсеній Яценюк, за 
лідера опозиції про-
голосувало б 43% 
виборців, а за очіль-
ника “Фронту змін” 
- 20%. 

Опитування пока-
зало, що 66 відсотків 
виборців вважають, 
що вибори не будуть 
чесними, а 19,5 від-
сотка переконані, що 
вони будуть чесними 
та прозорими. На 
думку 47% опитаних, 
результати виборів 
вплинуть на життя 
людей, 41% відсоток 
вважає, що після ви-
борів у житті простих 
людей нічого не змі-
ниться. 

Під час опитуван-
ня компанією “ФОМ - 
Україна” вибірка опи-
тування становила 
тисячу респондентів 
із 85-ти населених 
пунктів. Статистич-
на похибка дорівнює 
3,2%.

 Надія ЮРЧЕНКО, 
Алла ШЕРШЕНЬ 

(УКРІНФОРМ)

ОПИТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗИ

Ч О М У  П А Д А Ю Т Ь  Р Е Й Т И Н Г И   О С Н О В Н И Х 
К А Н Д И Д А Т І В   Н А  П О С Т  П Р Е З И Д Е Н Т А ?

 Інформаційна війна останніх місяців зумовила негативні рей-
тингові тенденції основних кандидатів на пост президента. Про 
це, спираючись на дані другої хвилі соціологічного дослідження 
громадянського форуму “Наше місто”, проведеного з 21 по 28 
листопада, заявив на прес-конференції в УКРІНФОРМі керівник 
соціологічних проектів форуму Максим КУЗЬМЕНКО. 
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с. Комарівка №63 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Комарівка. 
Орієнтовна кількість виборців: 477 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с.Комарівка, вул. Леніна №27, примі-

щення будинку культури.
с. Ситняки №64 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Ситняки.
Орієнтовна кількість виборців: 554 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Ситняки, вул. Леніна №125а, примі-

щення сільської ради.
с. Копилів №65 
Макарівський район
Межа дільниців: с. Копилів.
Орієнтовна кількість виборців: 1142 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Копилів, вул. Жовтнева № 84, примі-

щення ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Северинівна №66 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Северинівка.
Орієнтовна кількість виборців: 221 чол.
Місцезнаходження  дільничної комісії:
с.  Северинівка,  вул. Леніна, 6, примі-

щення контори.
с. Маковище №67 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Маковище.
Орієнтовна кількість виборців: 703 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Маковище, вул. Леніна № 46, примі-

щення ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Бишів №68 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Бишів.
Орієнтовна кількість виборців: 1915 

чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Бишів, вул. Леніна № 10, приміщення 

ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Колонщина №69 
Макарівський район 
Межа дільниці:  с. Колонщина.
Орієнтовна кількість виборців: 717 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Колонщина, вул. Шевченка, 2, примі-

щення будинку культури.
с. Березівка №70 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Березівка, с. Микола-

ївка. 
Орієнтовна кількість виборців: 192 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Березівка, вул. Житомирська № 26, 

приміщення ФАПу.
c. Мар’янівка №71 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Мар’янівка.
Орієнтовна кількість виборців: 26 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Мар’янівка, вул. Мар’янівська № 2, 

приміщення приватного будинку.
с. Вільне №72 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Вільне. 
Орієнтовна кількість виборців: 500 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Вільне, вул. Ілліча №45, приміщення 

сільської ради.
 с. Юрівка №73 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Юрівка.
Орієнтовна кількість виборців: 76 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Юрівка, вул. Щорса, приміщення ТОВ 

“Колос”.
с. Мостище №74 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Мостище. 
Орієнтовна кількість виборців: 263 

чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Мостище, вул. Шевченка №3, примі-

щення сільської ради.
с. Небилиця №75 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Небилиця. 
Орієнтовна кількість виборців: 461 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Небилиця, вул. 1 Травня № 11а, при-

міщення будинку культури.
с. Мотижин № 76 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Мотижин. 
Орієнтовна кількість виборців: 910 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Мотижин, вул. Горького № 1а, примі-

щення будинку культури.
с. Новосілки №77 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Новосілки. 
Орієнтовна кількість виборців: 707 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Новосілки, вул. Кучеренка № 43, при-

міщення сільської ради.
с. Юрів №78 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Юрів.
Орієнтовна кількість виборців: 282 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Юрів, вул. Леніна № 29, приміщення 

сільського клубу.

 c. Завалівка №79 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Завалівка.
Орієнтовна кількість виборців: 156 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Завалівка, пров. Солов’їна №3, при-

міщення сільського клубу.
с. Копіївка №80
Макарівський район
Межа дільниці: с. Копіївка.
Орієнтовна кількість виборців: 137 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Копіївка, адмінприміщення АЗС «Буд-

комплекс»
с. Рожів №81 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Рожів.
Орієнтовна кількість виборців: 348 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Рожів, пл. Червона, 12, приміщення 

будинку культури.
с. Людвинівка №82 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Людвинівка.
Орієнтовна кількість виборців: 393 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Людвинівка, пров. Калинівській, №30, 

приміщення сільської ради.
с. Ясногородка №83 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Ясногородка. 
Орієнтовна кількість виборців: 488 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Ясногородка, вул. Київська, №33, 

приміщення будинку культури.
с. Лишня №84 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Лишня.
Орієнтовна кількість виборців: 448 

чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Лишня, вул. Київська, №3, приміщен-

ня сільського клубу.
с. Осиково №85 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Осиково. 
Орієнтовна кількість виборців: 248 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Осиково, вул. Горького № 5а, примі-

щення сільського клубу.
с. Червона Слобода №86 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Червона Слобода.
Орієнтовна кількість виборців: 337 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Червона Слобода, пл. 70-річчя Жов-

тня, 91, приміщення будинку культури.
с. Чорногородка №87 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Чорногородка.
Орієнтовна кількість виборців: 490 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Чорногородка, вул. Леніна, №67, при-

міщення сільського клубу.
 с. Липівка №88 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Липівка.
Орієнтовна кількість виборців: 960 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Липівка, вул. Шевченка, №46, примі-

щення школи.
с. Великий Карашин №89 
Макарівський район 
Межа дільниці: вул. Польова № 42 до 

вул. Перемоги № 55. 
Орієнтовна кількість виборців: 622 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Великий Карашин, вул. Перемоги, 2, 

приміщення школи.
с. Малий Карашин №90 
Макарівський район 
Межа дільниці: вул. Дружби, №1 до вул. 

Окружна, №24. 
Орієнтовна кількість виборців: 321 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Великий Карашин, вул. Перемоги, 

№1а, приміщення сільської ради.
с. Плахтянка №91 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Плахтянка. 
Орієнтовна кількість виборців: 537 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Плахтянка, вул. Кавказька, №34, при-

міщення ЗОШ І-ІІ ст.
с. Нові Опачині №92 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Нові Опачичі.
Орієнтовна кількість виборців: 315 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Нові Опачичі, вул. Кибенка, №4, при-

міщення сільської ради.
с. Козичанка №93 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Козичанка.
Орієнтовна кількість виборців: 191 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Козичанка, вул. Леніна, №1, примі-

щення сільської ради.
с. Пашківка №94 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Пашківка. 
Орієнтовна кількість виборців: 628 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Пашківка, вул. Леніна, №1, приміщен-

ня ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Пашківка №95 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Пашківка. 
Орієнтовна кількість виборців: 185 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Пашківка, вул. Чкалова, 3 а, примі-

щення дитячого садка.
с. Грузьке №96 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Грузьке. 
Орієнтовна кількість виборців: 725 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Грузьке, вул. Піонерська, 13, примі-

щення будинку культури.
с. Весела Слобода №97 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Весела Слобода. 
Орієнтовна кількість виборців: 108 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Весела Слобода, вул. Леніна, №14в, 

приміщення сільського клубу.
с. Андріївка №98 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Андріївка, с. Червона 

Гірка.
Орієнтовна кількість виборців: 864 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Андріївка, вул.Шевченка, 1, примі-

щення Андріївського НВО І-ІІІ ст.
с. Наливайківка №99
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Наливайківка. 
Орієнтовна кількість виборців: 674 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Наливайківка, вул. Леніна, №117 б, 

приміщення Наливайківського НВО І-ІІ ст.
с. Королівка №100 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Королівка. 
Орієнтовна кількість виборців: 749 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Королівка, вул. Шкільна, приміщення 

будинку культури.
с. Ферма №101 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Ферма. 
Орієнтовна кількість виборців: 81чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Ферма, вул. Будьонного, №2, примі-

щення сільського клубу.
с. Фасова №102 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Фасова.
Орієнтовна кількість виборців: 700 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Фасова, вул. Франка, №1, приміщен-

ня сільського клубу.
с. Забуяння №103 
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Забуяння.
Орієнтовна кількість виборців: 647 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Забуяння, вул. Жовтнева, №12, при-

міщення сільської ради.
с. Макар-Буда №104 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Макар-Буда.
Орієнтовна кількість виборців: 151 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Макар-Буда, вул. Травнева, №12, 

приміщення ФАПу.
с. Борівка №105  
Макарівський район 
Межа дільниці: с. Борівка, с. Садки-

Строївка, с. Лисиця, с. Шнурів Ліс. 
Орієнтовна кількість виборців: 510 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
с. Борівка, вул. Леніна, №29а, примі-

щення сільського клубу.
с. Яблунівка №106 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Яблунівка.
Орієнтовна кількість виборців: 438 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Яблунівка, вул. Леніна, №130, примі-

щення ЗОШ І-ІІ ст.
с. Леонівка №107 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Леонівка.
Орієнтовна кількість виборців: 71 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Леонівка, вул. Радянська, №1, примі-

щення будинку культури.
с. Ніжиловичі №108 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Ніжиловичі.
Орієнтовна кількість виборців: 569 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Ніжиловичі, вул. Петровського, №2, 

приміщення НВО І-ІІІ ст.
смт Кодра №109 
Макарівський район 
Межа    дільниці:     вул.    Партизанська,     

Червоноармійська,    Леніна,     Щорса, 
Крупської, Шевченка, Ковпака, Вороши-
лова, Чапаєва, Лісна. 

Орієнтовна кількість виборців: 1155 
чол.

Місцезнаходження дільничної комісії:
смт Кодра, вул. Ковпака, №44, примі-

щення ЗОШ І-ІІІ ст.
смт Кодра №110 
Макарівський район 
Межа дільниці:  вул.  Підлісна,   Нова,  

Першотравнева,  Заводська,  Вокзальна,  

Нова   1,  Шевченка   1, Механізаторів, Мо-
лодіжна. 

Орієнтовна кількість виборців: 176 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
смт Кодра, вул. Першотравнева, 2, при-

міщення ФАПу.
с. Гаврощина №111 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Гавронщина.
Орієнтована кількість виборців: 730 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Гавронщина, вул. Київська, №22 б, 

приміщення будинку культури.
с. Мар’янівка №112 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Мар’янівка.
Орієнтовна кількість виборців: 448 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с.  Мар’янівка,  вул. Леніна, №1,  примі-

щення сільської ради.
с. Соснівка №113 
Макарівський район
Межа дільниці: с. Соснівка.
Орієнтовна кількість виборців: 514 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
с. Соснівка, вул. Леніна, №40, примі-

щення СТОВ «Зоря».
с. Калинівка №114
Макарівський район 
Межа дільниці: вул. Київська, Калинів-

ська, Макарівська, Вереснева, Дягтярен-
ка, Зарічна, Лісова, Перемоги, Єлисеєвої, 
Гоголя, Польова, Спортивна, Благодатна, 
Зоряна. 

Орієнтовна кількість виборців: 738 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 

с. Калинівка, вул. Спортивна, №4, примі-
щення ДНЗ «Веселка».

смт Макарів №115
Межа дільниці: с. Фасівочка (вул. Пол-

тавська, Колгоспна, Левадна, Харківська, 
Свердлова, Веселкова, Кірова, Зарічна, 
Кривоноса); смт Макарів - вулиці Леніна, 
Кочубея, Юність, Лазурна, Затишна, 50 
річчя Жовтня, Щорса,  Франка,  Доне-
цька, Довбуша,  Комунальників,  Правика, 
Жукова,  Островського,     Львівська, Ко-
шового, Дорожна, Заводська, Ватутіна, 
Першотравнева, 8-го Березня. Провулки: 
Молодіжний, Яровий, Дорожний, Завод-
ський, Промисловий. 

Орієнтовна кількість виборців: 2650 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 

смт. Макарів, вул. Ватутіна № 10, примі-
щення ЗОШ №2 І-ІІІ ст.

смт Макарів №116 
Межа дільниці: вул. Фрунзе від №1  до 

№41 та від №2 до №64, Гагаріна, Ілліча, 
Піонерська, 60 років СРСР, Чапаєва, Чер-
воноармійська, Набережна, Б. Хмель-
ницького, Механізаторів від №1 до №61 
та від №2 до №60, Комінтерна, Шевченка, 
Ворошилова, Героїв Чорнобиля, Проек-
тна від №7 до №14, Банківська, с. Зурів-
ка (вул. Радянська, Горького). Провулки: 
Жовтневий, Короленка, Мирний. 

Орієнтовна кількість виборців: 2277 чол. 
Місцезнаходження дільничної комісії: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, №27, примі-

щення РБК.
смт Макарів №117 
Межа дільниці:  вул. Комсомольська,  

Московська,  Вишнева,  Ковпака, Неза-
лежності,  Маяковського, Пушкіна,  Тол-
стого, Черняхівського,  60 років  Жовтня,  
Дружби,  Комарова, Миру, Петриченка,  
Прогрес, Космонавтів, Механізаторів від 
№59,62 до кінця, Проектна №№8, 10, 12. 
Провулки: Аптечний, Більшовицький, Дні-
провський, Київський, Поштовий, Радян-
ський, Чкалова. 

Орієнтовна кількість виборців: 1270 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, №37, примі-

щення Центру творчості дітей та юнацтва.
смт Макарів №118 
Межа дільниці: вул. Проектна №№1, 2а, 

3, 4, Фрунзе від №№43 до кінця, від 63 до 
кінця, Садова, Калініна, Котовського, Бон-
даренко, Туптала, Лесі  Українки, Череш-
ньових.

Орієнтовна кількість виборців: 1930 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
смт Макарів, вул. Піонерська, №1, при-

міщення ЗОШ №1 І-ІІІ ст. 
(спеціальна) 
смт Макарів №119 
Межа дільниці: смт Макарів. 
Орієнтовна кількість виборців: 120 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії:
смт Макарів, вул. Б. Хмельницького, 

№56, приміщення терапевтичного корпу-
су центральної районної лікарні.

(спеціальна) 
смт Макарів - 1 №120 
Макарівський район 
Межа дільниці: смт Макарів -1. 
Орієнтовна кількість виборців: 2130 чол.
Місцезнаходження дільничної комісії: 
смт Макарів-1, військова частина А2192.

Голова окружної виборчої комісії 
В.З.МАКОВСЬКА,

Секретар окружної виборчої комісії 
А.А.СЛОБОДЯН.

ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №92 ПО МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНУ
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Учасники хору активно зби-
раються на репетиції, про які їх 
завжди завчасно повідомляє 
староста хору Раїса Сухорук, 
сумлінно вивчають репертуар, із 
задоволенням виступають як на 
сцені районного будинку куль-
тури, так і на інших концертних 
майданчиках під керівництвом 
Заслуженого працівника культу-
ри України Галини Гончаренко та 
незмінного концертмейстра Ла-
риси Олексієнко, які вкладають 
всі сили і вміння у своїх хористів. 
Згодом влилися в колектив діти 
війни, ветерани праці – освіти,  
сільськогосподарського вироб-
ництва, медицини, автотран-
спортних підприємств.

Минулої неділі у приміщен-
ні районного будинку культури 
хор відсвяткував свій 15-річний 
ювілей. Від усієї душі дарували 
хористи свою творчість макарів-
чанам, а ті вітали своїх рідних, колег, 
друзів та знайомих  квітами і щирими 
оплесками. Зі сцени звучали улюбле-
ні  пісні військової тематики, серед 
яких: «Дороги», «Майский вальс», ви-
конаний солістами Галиною Глущен-
ко та Миколою Петрушенком, «Пісня 
про Дніпро», «Дума про землю», ви-
конана солістками Ніною Дацюк та 
Валентиною Ілюшенко, «Синові», яку 
виконали Ніна Дацюк та Микола Ко-
лісний й багато інших, від яких на очі 
накочувалися сльози і хотілося під-
співувати.

З визначною подією від райдер-
жадміністрації, її голови Володимира 
Горбика особисто та районної ради 
грамотами, подяками та квітами 
привітали хоровий колектив заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Олександр Гуменюк і начальник від-
ділу культури та туризму райдер-
жадміністрації Ліна Факторович. Від 
себе особисто, від селищної ради 
та територіальної громади поздо-
ровив учасників хору  селищний го-
лова Геннадій Здольник та директор 
районного будинку культури Людми-

ла Обухівська. Творчі  вітання да-
рували  ювілярам колеги по сцені: 
народний аматорський фольклор-
ний колектив «Чебреці» (керівник  
Галина Гончаренко) та вокальний 
колектив «Родина» (керівник Люд-
мила Обухівська). Запальний 
український танок «Плескач» по-
дарував усім присутнім народний 
хореографічний колектив «Ясоч-
ка» (керівник Оксана Смоленська).

Сподобалася слухачам  пісня 
«Марш ветеранів» на слова  нашого 
земляка, на жаль, вже покійного, по-
ета Володимира Литвина, а музику 
до неї написала Людмила Янков-
ська. Тепло вітали і першого соліста 
хору Володимира Георгійовича Коб-
зєва і перших його учасників - Сте-
пана Савелійовича Іщенка, Вацлава 
Казимировича Янковського, Івана 
Володимировича Пилипея, Миколу 
Вікторовича Петрушенка, Григорія 
Івановича Поливача, Миколу Савелі-
йовича Коваленка, Павла Йосипови-
ча Добрянського.    Виконували і до-
бре знані, і  старовинні народні пісні, 
які жіночий склад хору переймає від 
солістки Євгенії Іванівни Савінської. 

Вона, як справжня берегиня нетлін-
них духовних скарбів, дбайливо пе-
редає їх молодшому поколінню.  За 
виконання старовинної української 
народної пісні «Наварю я хмелю ви-
сокого» Євгенія Іванівна отримала 
звання лауреата обласного етногра-
фічного огляду-конкурсу ім. Павла 
Чубинського. Бурхливими оплеска-
ми вітали присутні у залі виконання 
жіночим складом хорового колективу 
старовинних місцевих макарівських 
танців – «Ойри» та «Карапету». Спо-
добалася всім композиція «Білі на-
рциси» у виконанні наймолодшої ро-

ками учасниці хору Галини Глущенко.
Привітали іменинників і колишні 

учасники хору. Хлібом на рушникові, 
який спекла сама,  та найщирішими 
побажаннями вітала своїх побрати-
мів по пісні  колишня староста хору 
Катерина Мусіївна Фраєвич, яка за 
50 років, прожитих у Макарові, зрід-
нилась з ним, хоч нині проживає в 
місті Ірпінь. Своїми поетичними ряд-
ками, пісенним подарунком, тепли-
ми побажаннями та  грамотою від 
Макарівського районного комітету 
комуністичної партії України з наго-
ди 15-річчя привітала своїх  колег та 
друзів колишня учасниця хору Марія 
Іванівна Даниленко. Вітання та пода-
рунки приймали ювіляри і від район-
ного осередку партії «Фронт змін» та 
його голови Олександра Горбика.

На сцені і в залі панувала тепла, 
дружня атмосфера. Глядачі вітали 
ювілярів бурхливими оплесками, 
даруючи їм частинку своєї душі.  На 
довершення святкової родинної ат-
мосфери дирекція районного будин-
ку культури привітала іменинників 
святковим тортом.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

З В І Т У В А ЛА  Д Р У Ж Н Я  Р О Д И Н А , 
Я К У  З Г У Р Т У В А ЛА  П І С Н Я

На долю цих людей випали тяжкі випробування страшних воєнних 
лихоліть. Але вони мужньо вистояли, подарувавши своїм дітям і онукам  
найбільшу з усіх можливих радість – Перемогу. І вона полилася із серця 
словами нестримної пісні про щастя від того, що вибороли для своїх на-
щадків мир,  і  тиху, щемливу журбу, яка не минає з роками, як і ті рани 
на тілі і в душі, - за бойовими побратимами, з якими не судилося  її роз-
ділити. Життя продовжувалося, змінюючи свої ритми, цінності, пріори-
тети, і навіть норми моралі. А душа все одно співала, збираючи навколо 
себе близьких по духу, які теж пройшли бойовими шляхами…Так близь-
ко двох десятиліть тому народився у нас на Макарівщині хор ветеранів 
Великої Вітчизняної війни, яких об’єднало в  дружню родину  спільне за-
хоплення  – пісня. Вона й була для них тією ізюминкою, що допомагала 
не зламатися і морально, і фізично. Як правдивий свідок пережитого, 
нагадує пісня про минуле, викликаючи справжні почуття, примушуючи 
співпереживати. 

СТАРТУЮТЬ КЛІНІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКІВ

В Києві оголошено про початок клінічних досліджень 
препарату, який, за твердженням його автора, здатний 
лікувати «найнебезпечніші форми раку». Презентував 
його розробник цих ліків – доктор хімічних наук, дирек-
тор протиракового інституту у Відні Василь Новицький. 
«Препарат широко застосовують для лікування ракових 
захворювань у всьому світі, – повідомив пан Новицький. 
– Він діє на всі ракові клітини, навіть на ті, що були ре-
зистентними до інших ліків. Він регенерує імунну систе-
му, тобто допомагає імунітету виявляти ракові клітини». В 
Україні цей препарат ще не продають.

УЖГОРОДКА СТАЛА 
«КОРОЛЕВОЮ СВІТУ-2009»

Ужгородка Вероніка Вовчук підкорила своєю вродою, 
здобувши в Берліні титул «Королеви світу-2009»!

Спочатку 19-річна дівчина перемогла на всеукра-
їнському кастингу «Королева світу – Україна-2009», де 
здобула право представляти Україну на міжнародному 
огляді краси «Королева світу-2009». І вже у фіналі кон-
курсу в Берліні, участь у якому брали красуні з майже пів-
сотні країн, міжнародне журі присудило Вероніці звання 
переможниці.

ПРОДУКТИ ПОДОРОЖЧАЛИ НА 10%
За рік харчові продукти в Україні подорожчали в се-

редньому на 10%. У Європі вони, навпаки, дешевшають. 
Згідно з оприлюдненими учора даними Держкомстату 
за листопад, споживча інфляція в Україні в цьому місяці 
становила 1,1%. За прогнозами експертів, за підсумка-
ми 2009 року інфляція може скласти трохи менш як 14%. 
Тож подорожчання товарів і послуг у країні за підсумками 
цього року буде найвищим у Європі.

Як зазначають експерти, є кілька чинників того, що 
їжа в Україні дорожчає вищими темпами, ніж у Євро-
пі. Основна причина — зростання собівартості харчової 
продукції через низьку ефективність вітчизняного вироб-
ництва, великі енерговитрати, а також залежність від ім-
портної сировини, що дорожчає паралельно з падінням 
курсу гривні.

ДЕСЯТИДЕННІ НОВОРІЧНІ КАНІКУЛИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство юстиції згідно з розпорядженням Каб-
міну затвердило  розклад перенесених робочих днів на 
2010 рік, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Тож згідно з наказом робочі дні переносяться з: поне-
ділка 4 січня – на суботу 30 січня; вівторка 5 січня – на 
суботу 13 лютого; середи 6 січня – на суботу 27 лютого; 
п’ятниці 8 січня – на суботу 13 березня. Це зроблено з 
метою створення сприятливих умов для святкування 1 
січня – Нового року, 7 січня – Різдва Христового, а також 
раціонального використання робочого часу. Нагадаємо, 
раніше Кабмін своєю постановою рекомендував підпри-
ємствам і установам влаштувати для українців десяти-
денні новорічні й різдвяні канікули.

13 січня 2009 року вступив 
у дію Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законів 
України щодо зменшення впли-
ву світової  фінансової кризи на 
сферу зайнятості населення». 
Він  вніс суттєві корективи до за-
конодавства, яке регулює сферу 
зайнятості населення, дозволяє 
застосувати більш жорсткіші за-
ходи до клієнтів служби зайня-
тості, зокрема, за відмову  від 
двох пропозицій підходящої ро-
боти, особа, яка зареєстрована 
в центрі зайнятості знімається  з 
обліку і т.д.

Аналізуючи ринок праці  ра-
йону за 10 місяців року, слід від-
мітити, що найбільш налічувалось 
безробітних на обліку в центрі 
зайнятості на 01.02.2009 року, а 
саме 737 осіб. Станом на 1 лис-
топада на обліку перебувало 366 
безробітних. З початку 2009 року 
суттєво знизилось число вакан-
сій, які надають роботодавці. 
Станом на 01.11.2009 року їх на-

лічувалось всього 43. Слід відмі-
тити, що вакансії стали з нижчою 
заробітною платою, а також те, 
що майже відсутні вакантні місця 
для працевлаштування жінок. У 
зв’язку з малою чисельністю ва-
кансій вдалося працевлаштувати 
всього 296 осіб, що значно мен-
ше ніж у 2008 році. Відмічається, 
що багато людей працевлаштову-
ються в Києві.

Протягом десяти місяців 
2009 року, в зв’язку з фінансово-
економічним станом підприємств, 
багато працівників знаходились 
у відпустках без збереження за-
робітної плати та працювали на 
неповному робочому дні (тижні). 
Це працівники  ВАТ «Комарівська 
меблева фабрика», «Макарів-
ський завод залізобетонних ви-
робів», філія «Макарівське райДУ, 
ЗАТ «ПМК-23», ДП «Макарівське 
ПМК №11», ТОВ «Макарівський 
цегельний завод», ТОВ «Техкомп-
лект» та інші.

Упродовж 2009 року не прово-

дилось професійне навчання без-
робітних. Починаючи з листопада, 
ми маємо змогу  направляти без-
робітних на професійне навчання 
за такими спеціальностями, як  ку-
хар, бармен, закрійник, флорист, 
адміністратор, секретар керівника, 
обліковець, облік і аудит, слюсар з 
ремонту автомобілів, електрога-
зозварювальник. 

Також до закінчення 2009 року 
центр зайнятості зможе надати 
дотацію для працевлаштування 7 
безробітних за рахунок фонду дер-
жавного загальнообов’язкового 
соціального страхування на випа-
док безробіття.                    

Хотілося б вірити, що 2010 рік 
принесе більше стабільності та 
передбачуваності в життя нашої 
держави, а також позитивні зміни в 
сферу зайнятості, зокрема і нашо-
го району.

Валентина ХАЛІМАНЧУК,
директор районного

 центру зайнятості.

НА РИНКУ ПРАЦІ

БІЛЬШ ЖОРСТКІ ЗАХОДИ

ПЕРЕМОГЛО “ТЮТЮНОВЕ ЛОБІ”
Верховна Рада не змогла ухвалити у новій редакції 

закон ”Про внесення змін до законів України “Про дер-
жавний бюджет України на 2009 рік” та “Про ставки ак-
цизного збору на тютюнові вироби” з пропозиціями Пре-
зидента країни. 

З 1 листопада цього року тютюнові компанії підняли 
ціни на сигарети в Україні, в середньому на 2-3 гривні. 
При цьому акцизи не зросли. Тобто, до бюджету з цього 
подорожчання нічого не надійде.

А ось за період з січня по листопад цього року до Держ-
бюджету від підвищення акцизних зборів на тютюн надій-
шло понад 8,5 мільярда гривень, на 5 мільярдів більше, ніж 
за аналогічний період минулого року. От і робіть висновки.

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ УЧИТЕЛІВ 
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На базі Великокарашинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів відбувся семінар-практикум учителів зарубіжної літе-
ратури, на якому педагоги району обговорювали та обміню-
валися досвідом роботи з теми “Формування ключових ком-
петентностей учнів на уроках зарубіжної літератури шляхом 
використання інноваційних технологій”. Яскравим прикладом 
формування таких умінь і навичок стали уроки вчителів школи, 
які відвідали учасники семінару.

В 5 класі (учитель Г. С. Палагеча) учні працювали над зміс-
том казки Г.Х.Андерсена „Снігова королева”. Учителем були 
застосовані інтерактивні форми і методи. Зокрема, робота в 
групах, переказ змісту твору за раніше створеними малюнка-
ми учнів, вирішення проблемних питань, інсценізація уривку 
казки. Учні на уроці були активними: читали, співали, дискуту-
вали і навіть самостійно оцінювали свої знання та роботу.

На уроці читання у 2 класі (учитель Л.О.Єзгор) учні ознайо-
милися із змістом української народної казки “Колосок”, роз-
кривши мотиви вчинків дійових осіб, риси їхніх характерів.

Учні 3 класу (учитель Г. В. Борисюк) збагачували уявлення 
про українську народну пісню як жанр усної народної творчос-
ті; визначали тематику народних дитячих пісень, знаходили 
характерні ознаки образів, розвивали авторські здібності та 
вокально-хорові навички. Колеги високо оцінили роботу вчи-
телів у підготовці та проведенні відкритих уроків.

Отож, застосування компетентнісного підходу у вивченні 
зарубіжної літератури  сприяє успішному  моральному  розви-
тку  учнів.

Тетяна ДЗЮБА,
методист районного методкабінету з гуманітарних питань.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00,15.00 Новини.
12.05,13.15 Презентацiя офiцiйного 

логотипу Євро-2012.
12.30 Дiловий свiт.
13.50 Служба розшуку дiтей.
14.00 Т. Цимбал представляє: “Лiнiя 

долi”.
14.50 Ситуацiя.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.20 Вiкно до Америки.
16.45 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи 

кандидатiв на пост Президента 
України.

19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.

20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Наш футбол.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
Профiлактика.

1+1
6.55 М/с “Усi собаки потрапляють 

до раю”.
7.15 Х/ф “Давай пограймося”.
9.20 “Смакуємо”.
10.00 “ТСН. Варта”.
10.15 Т/с “Татусевi дочки”.
11.20 Т/с “Крем”.
12.20 Мелодрама “Життя на двох”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “ТСН”.
16.50 “Криве дзеркало”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”. 

22.22 Т/с “Теорiя брехнi 2”. 
23.20 “ТСН”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Ракета “Гiбралтар”.
1.50 Т/с “Теорiя брехнi 2”. 
2.35 “ТСН”.
2.55 “Документ”.
3.55 Х/ф “Ракета “Гiбралтар”.
5.30 М/ф.

ІНТЕР
6.15 “Перепустка в Європу з Саман-

тою Браун-1”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “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 “Курортний роман”.
14.05 “Вечiрнiй квартал”.
17.10 Новини.
17.25 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Одружити Казанову”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї. 

Потойбiчний свiт. Таємнi 
знаки”.

Профiлактика.

ICTV
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05 Країна повинна знати. 

К.Стогнiй.
5.35 Факти тижня.
6.20 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
11.05 Т/с “Солдати”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Каламбур.
13.25 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.45 Т/с “Куля-дура 3”.
15.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.40 Х/ф “В iм`я помсти”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,0.30 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Слiпий 2”.
22.00 Свобода слова.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.10 Х/ф “Кандидат”. 

3.25 Факти.
4.00 Свобода слова.

СТБ
5.20 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Заборонене 

кохання”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зоряний 

бiзнес”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”. 
19.10 “У пошуках iстини. Фатальне 

кохання Богдана Хмельниць-
кого”.

20.10 “Чужi помилки”. “Таємниця 
старої цiлительки”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”. 
23.20 “Зоряне життя. Маленькi зiрки 

великого шоу”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “А якщо це кохання?”
2.40 Х/ф “Любов зла”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Стильнi штучки Ромi i 

Мiшель”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.25 Teen Time.
16.30 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”. 
0.30 Репортер.
0.45 Спортрепортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Позамежнiсть”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 К. Степанков. Спогади пiсля 

життя. Фiльм 1.
3.50 Любов небесна.
4.00 Студiя Зона ночi.

4.05 Невiдома Україна.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Свiт Ю. Дрогобича.
5.15 Слово i зiлля.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос 

вiруючого”.
6.50 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50 “Правда життя”. Небезпечнi 

парi.
9.25 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.20 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.15 Т/с “Закон i порядок”.
12.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Х/ф “Новi Робiнзони”.
16.40 Х/ф “Це трапилося в мiлiцiї”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний псевдонiм 

2”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00,2.20,4.55 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Бладрейн”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00,15.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.10 Здоров`я.
14.05 Автоакадемiя.
14.50 Ситуацiя.
15.15,19.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи 

кандидатiв на пост Президен-
та України.

20.00 Президент-шоу “Українська 
рулетка”.

21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
22.00 Право на захист.
22.20 Далi буде...

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

нал. Класiк-прем`єр.
2.40 Д/с “Релiгiї свiту”.
3.30 Д/с “Загадки археологiї”.
4.00 Життя триває...
4.25 Легко бути жiнкою.
5.20 Ситуацiя.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 М/ф “Дiдусь та онучок”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють 

до раю”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Караоке на майданi”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.20 Т/с “Маргоша 2”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.

16.40,19.30,23.20,2.35 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Х/ф “Новий Робiн Гуд”.
1.50 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
2.55 “Документ”.
3.55 Х/ф “Новий Робiн Гуд”.
5.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Європу з Саман-

тою Браун-1”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Турецького”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Вареники з 

картоплею i грибами.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Фантастичнi iсторiї. 

Потойбiчний свiт. Таємнi 
знаки”.

14.55 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.

18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Одружити Казанову”.
23.45 “Секретнi iсторiї. Загибель 

Чкалова. Останнiй полiт”.
1.00 “Таємницi бойових мистецтв. 

США”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.40 Т/с “Хафф”.
3.35 “Знак якостi”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.00 Т/с “Хафф”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.25 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.30 Т/с “Куля-дура 3”.
15.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.
17.35,21.05 Т/с “Слiпий 2”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.10 Спорт.
1.20 Х/ф “Свiдок”.
3.05 Факти.
3.40 Т/с “Справедливiсть”.
4.20 Т/с “Костi 3”.
5.05 Т/с “Альф”.

СТБ
5.20 Т/с “Коломбо”.
6.50,8.00,18.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Снiжне кохання, або Сон в 

зимову нiч”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Таємниця 

старої цiлительки”.
14.50 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Маленькi 

зiрки великого шоу”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”
19.10 “Правила життя. Елiксир 

молодостi”.
20.10 “Чужi помилки”. “Дружна 

сiм`я”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Шкiдливi 

звички”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено!”
2.15 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Позамежнiсть”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
12.50,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Табiр Лазло”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
0.35 Репортер.
1.00 Х/ф “Невидимий”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 К. Степанков.

3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Медицина Київської Русi.
4.50 Хто лiкував рани козакам?
5.05 Рiднi стiни.
5.20 Золоте намисто України. 

Глухiв.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос 

вiруючого”.
6.50 Х/ф “Це трапилося в мiлiцiї”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.45 Т/с “Оперативний 

псевдонiм 2”.
16.40 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
18.25 “Речовий доказ”. Небезпечне 

таксi.
19.00,21.30,0.00,2.30,4.55 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Оперативний псевдонiм 2”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.55,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

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

Понеділок, 14  грудня

вівторок,  15  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 “Знайдемо вихiд”.
14.05 Вихiднi по-українськи.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Д/с “Релiгiї свiту”.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи 

кандидатiв на пост Президен-
та України.

19.15 Дiловий свiт.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
20.45 Ситуацiя.

21.00 Новини.
21.20 Український вибiр.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Футбол. Лiга Європи. 

“Партизан” (Белград, Сербiя) - 
“Шахтар” (Донецьк, Україна).

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

(Бельгiя) - “Тулуза” (Францiя).
3.45 Д/с “Релiгiї свiту”.
4.30 Д/с “Загадки археологiї”.
5.00 Стильна штучка.
5.20 Далi буде...
5.40 Ситуацiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють 

до раю”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Татусевi дочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.20 Т/с “Маргоша 2”.

13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30,23.20 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22,1.55 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.55 “Проспорт”.
0.00,3.40 Х/ф “Змова”.
2.40 “Документ”.
5.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Європу з Саман-

тою Браун-1”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Турецького”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сiк морквяно-

яблучний.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Секретнi iсторiї. Загибель 

Чкалова. Останнiй полiт”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.

18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Одружити Казанову”.
23.45 “Ольга Остроумова. Любов 

земна”.
1.00 “Розшифровка катастрофи. 

Сейсмiчнi хвилi”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.40,5.00 Т/с “Хафф”.
3.35 “Знак якостi”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 “Смак”.
10.00 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Куля-дура 3”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.

17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 7”.
20.55 Т/с “Слiпий 2”.
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 “Звести рахунки”.
3.00 Факти.
3.35 Т/с “Справедливiсть”.
4.15 Т/с “Костi 3”.
5.00 Т/с “Альф”.

СТБ
5.15 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Дружна 

сiм`я”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Шкiдливi 

звички”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi 

мами 2”.

20.10 “Чужi помилки”. “Згадати 
все”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зорянi 

будинки”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
2.30 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.30,8.30 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.10 Х/ф “Невидимий”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
12.50,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
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 “4400”.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Самотнiй хлопець”.

2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 К. Степанков.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Моя М. Заньковецька.
5.05 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос 

вiруючого”.
6.50 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00,23.00 Т/с “Кримiналiсти: 

мислити як злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
14.45,19.25 Т/с “Оперативний 

псевдонiм 2”.
16.35 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.25 “Правда життя”. Чуже об-

личчя.
20.30 Т/с “Панове офiцери”.
21.30,0.00,2.25,4.50 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Середа,  16  грудня

: : :    А Н О Н С    : : :    А Н О Н С    : : :    А Н О Н С    : : :    А Н О Н С    : : :    А Н О Н С    : : :
ПОНЕДIЛОК

НОВИЙ КАНАЛ. 9.00 "Стильнi 
штучки Ромi i Мiшель". (США, 
2003р.)

Комедiя. Найстильнiшi i 
наймоднiшi красунi провiнцiйно-
го мiстечка Ромi i Мiшель мрiють 
потрапити до Лос-Анджелеса i 
почати розкiшне життя. Але пiсля 
закiнчення школи пройшло цiлих 
три роки, поки дiвчата зважилися 
на цей божевiльний крок. Вони 
твердо впевненi в тому, що вдача 
чекає на них за рогом з розпро-
стертими обiймами...
1+1. 0.00 "Ракета "Гiбралтар". 
(США, 1988 р.)

Комедiя. Старий батько ве-
ликого сiмейства збирає на свiй 
день народження всiх членiв сiм`ї, 
але святковому настрою заважає 
величезна кiлькiсть особистих 
проблем. Ювiляр не особливо 
ладнає з дiтьми, зате з онуками 
у нього повне взаєморозумiння. 

Тодi вiн говорить їм, що хотiв би 
одержати на день народження, i 
вони роблять, що в їх силах.

ВIВТОРОК
ICTV. 1.20 "Свiдок". (США, 1985 р.)

Гостросюжетний. Досвiдче-
ний слiдчий Джон Бук намага-
ється врятувати хлопчика, що 
став випадковим свiдком вбив-
ства. Восьмирiчний Сем i його 
мама стають приманкою, на яку 
полiцiя ловить злочинцiв. Разом 
з ними на смертельну небезпеку 
наражається i Джон Бук...

СЕРЕДА
СТБ. 0.50 "Одруження Бальзамi-
нова". ("Мосфiльм", 1964 р.)

Комедiя. Дурнувата, але прак-
тична матуся тихого дурника i 
мрiйника Бальзамiнова, знаючи, 
що сину її одному за рахунок влас-
них здiбностей не прожити, робить 
все, щоб вигiдно його одружити.

ЧЕТВЕР
ICTV. 1.20 "Чужа територiя". 
(США, 1992 р.)

Бойовик. До рук Дона i Вiнса, 
пожежникiв з Арканзаса, потра-
пляє старовинна карта, яка вка-
зує шлях до багатомiльйонного 
скарбу. Бiльше 50 рокiв тому з 
католицької церкви було вкра-
дене золото, вартiсть якого те-
пер складає бiльше мiльйона! 
Скарб захований десь в стелi 
величезної, покинутої фабрики в 
Схiдному гетто Сент-Луїса...

П`ЯТНИЦЯ
СТБ. 8.15 "Приборкувачка тигрiв". 
("Ленфiльм", 1954 р.)

Комедiя. Весела iсторiя про 
те, як непомiтна, але незамiнна 
робiтниця цирку, що покохала 
вiдомого мотогонщика, стала 
приборкувачкою тигрiв.
1+1. 21.15 "Вайверн. Крилатий 
дракон". (США - Канада, 2009 р.)

Фантастика. Готуючись до 
щорiчного святкування лiтнього 
сонцестояння, маленьке мiстечко 
Бiвер Мiллз в Алясцi стає крива-
вим пасовищем для крилатого 
дракона виверна, що дрiмав в льо-
дах до перших сонячних променiв. 
Звiльнене з крижаної в`язницi, чу-
довисько починає люте полюван-
ня на людей, а тим часом в кублi 
дозрiває крилате потомство...

СУББОТА
УТ-1. 19.15 "Небезпечний вiк". 
(ТО "Екран", 1981 р.)

Психологiчна драма. По-
дружжя, що прожило разом пару 
десяткiв рокiв, раптом виявляє 
повне взаємонепорозумiння. 
Переживання сiмейної дра-
ми позбавляють чоловiка, 
експерта-парфюмера, здатностi 
розрiзняти запахи.
НТН. 12.45 "Наш коник - великi 
грошi". (США, 1992р.)

Авантюрна комедiя. Шахраїв, 
якi вступають в ризиковану гру 
зi справжнiми босами-мафiозi, 
зображають Лео Россi i Деннiс 
Фарiна. Вони вступають в аван-
тюру без копiйки в кишенi, щоб 
отримати до фiналу всiєї iсторiї 
не один десяток тисяч доларiв.

НЕДIЛЯ
ІНТЕР. 13.50 "Римується з 
любов`ю". (Бiлорусь, 2006 р.)

Мелодрама. 15-рiчна дiвчи-
нка захворює лейкозом. Батьки 
вирiшують лiкувати її за кордоном. 
Але бiлоруський лiкар-онколог 
переконує їх в тому, що дiвчинку 
треба лiкувати тiльки тут. У 
дiвчинки виявляється рiдкiсна гру-
па кровi. Надiю на зцiлення i вiру 
в можливiсть почати нове життя 
вселила лiкар-онколог, у якої ви-
являється така ж група кровi i яка 
стала для пацiєнтки другою ма-
мою...



7№ 50  11  грудня  2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Служба розшуку дiтей.
12.00,15.00 Новини.
12.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони (жiн.)
14.20 Хай щастить.
14.50 Ситуацiя.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Футбол. Лiга Європи. 

Огляд.
17.15 Ситуацiя.
17.35 Український вимiр.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори -  2010. 

Виступи кандидат iв 
на пост Президента 
Укра їни.

19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Президент-шоу “Українська 

рулетка”.
21.00 Новини.

21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.10 Д/ф “Синонiм волi”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони (чол.)
3.30 Д/с “Загадки археологiї”.
3.55 Муз.ua.
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”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють 

до раю”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Татусевi дочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.20 Т/с “Маргоша 2”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.

18.00 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.22 Т/с “Теорiя брехнi 2”.
23.20,2.25 “ТСН”.
23.55 “Проспорт”.
0.00 Комедiя “Чумний”.
1.40 Т/с “Теорiя брехнi 2”. 
2.45 “Документ”.
3.45 Комедiя “Чумний”.
5.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Європу з Саман-

тою Браун-1”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Турецького”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

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

бiлизна (боягузи).
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Ольга Остроумова. Любов 

земна”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота 

куля”.
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 “Одружити Казанову”.
23.45 “Надзвичайнi iсторiї. По-

лювання на олiгархiв”.
0.55 “У пошуках правди. Розкриття 

загибелi Помпеї”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.35 Т/с “Хафф”.
3.30 “Знак якостi”.
4.10 “Ключовий момент”.
4.50 Т/с “Хафф”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.00 Погода.
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.30 Т/с “Куля-дура 3”.
15.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.

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

лiхтарiв 7”.
21.05 Т/с “Слiпий 2”.
22.05 Т/с “Далекобiйники”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.10 Спорт.
1.20 Х/ф “Чужа територiя”.
3.00 Факти.
3.35 Т/с “Справедливiсть”.
4.20 Т/с “Костi 3”.
5.00 Т/с “Альф”.

СТБ
5.20 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Гараж”.
12.10 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки”. “Згадати 

все”.
14.55 “Давай одружимося”.
15.55 “Зоряне життя. Зорянi 

будинки”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Сергiй 

Жигунов”.

20.10 “Чужi помилки”. “Похована 
живцем”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Зоряне життя. Зiрки теле-

ефіру”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Дiти понедiлка”.
2.35 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.30,8.30 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Самотнiй хлопець”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку 

часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.30 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “4400”.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Мурашки в штанях”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 К. Степанков.

3.30 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Де ти, Україно?
5.15 Гiркi фарби зони.
5.25 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос 

вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фронт без флангiв”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Оперативний псевдонiм 

2”.
15.45 Т/с “Панове офiцери”.
16.40 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.25 “Легенди бандитського Киє-

ва”. Кiнець банди Орлика.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Панове офiцери”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25,4.55 “Свiдок”.
2.50,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Укра-

їно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05,21.10 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Д/с “Загадки археологiї”.
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя.
12.00 Новини.
12.45 Український вимiр.
13.15 Будемо жити.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Енергетична Україна.
16.05 Полiгон.
16.35 Д/ф “Гучнi сурми перемог”.
17.10 Пазли.
18.05 Анонс передач.
18.10 Точка зору.
18.45 Euronews.
19.00,19.30 Вибори - 2010. Виступи 

кандидатiв на пост Президен-
та України.

19.15 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Український вибiр.
21.30 Дiловий свiт.

21.45 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр.
2.35 Ностальгiя за... 80-тi.
3.00 “Надвечiр`я”.
3.30 Д/с “Загадки археологiї”.
4.00 Життя триває...
4.25 Легко бути жiнкою.
5.20 Ситуацiя.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 М/ф “Помаранчеве горлечко”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапляють 

до раю”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.50 “Шiсть кадрiв”.
10.05 Т/с “Татусевi дочки”.
11.05 Т/с “Крем”.
12.20 Т/с “Маргоша 2”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.

14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.40,19.30 “ТСН”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Татусевi дочки”.
19.10 “Погода”.
19.15 “ТСН. Варта”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Фентезi “Вайверн. Крилатий 

дракон”.
23.15 “Наша Russia”.
0.00 Жахи “Схолола жертва”.
1.45 Д/ф “Червоний ренесанс”.
4.20 Х/ф “Знайда”.
5.35 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Європу з Саман-

тою Браун-1”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Турецького”.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Шампiньйони 

консервованi.
12.50 Т/с “Закон”.
13.50 “Надзвичайнi iсторiї. По-

лювання на олiгархiв”.
14.55 Т/с “Агентство “Золота 

куля”.
16.00 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.

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 “Немає слiв”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 “Знак якостi”.
3.25 “Ключовий момент”.
4.50 “Судовi справи”.
5.35 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.20 Каламбур.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати”.
12.20 Каламбур.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.05 Х/ф “Мiський мисливець”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
16.35 Т/с “Далекобiйники”.

17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.15 Революцiя по-нашому.
22.20 Комедi-клаб.
23.10 Голi i смiшнi.
23.45 Спорт.
23.55 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.45 Надзвичайнi новини.
1.05 Х/ф “Тату”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Справедливiсть”.
4.55 Т/с “Костi 3”.
5.40 Т/с “Альф”.

СТБ
5.15 Т/с “Коломбо”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
11.05 Х/ф “Боббi”.
14.45 Х/ф “Як три мушкетери”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Карнавальна нiч”.
20.00 “Танцюють всi! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.00 Х/ф “Катала”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.30,8.30 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Велике мультиплiкацiйне 

шоу”.
9.05 Х/ф “Без вини винуватi”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку 

часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Однокласники”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Х/ф “Марс атакує!”
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 “Файна Юкрайна”.
0.15 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Блондинка з 

претензiєю”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Загубленiй рай.
3.25 Золоте намисто України. 

Новгород-Сiверський.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.

4.40 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.

4.50 Подорож у втрачене 
минуле.

5.20 С. Путря.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.20 “Переможний голос 

вiруючого”.
6.50 Х/ф “Фронт без флангiв”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
15.00 Т/с “Панове офiцери”.
17.00 Т/с “Подруга особливого 

призначення”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Концерт М. Задорнова “SMS. 

Гламур. О`кей”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00,2.15 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Посилка”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.10 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 М/ф.
6.45 Д/ф “Податковий 

Унiверситет”.
7.10 Свiт моєї любовi.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 “3108”.
11.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (жiн.)
12.30 Хто в домi хазяїн?
12.55 Експерти дозвiлля.
13.25 Вихiднi по-українськи.
13.45 Темний силует.
14.05 Парламент.
14.55 Кiно.ua.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чол.)
16.50 Волейбол. Кубок України.
18.05 Концертна програма 

“Мамо, вiчна i кохана”.

19.15 Х/ф “Небезпечний вiк”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.20 Свiт моєї любовi.
0.20 “Острiв скарбiв”.
1.20 Х/ф “Вогняний янгол”.
3.05 Особливий погляд.
3.35 Служба розшуку дiтей.
3.45 Фестиваль мистецтв Украї-

ни. Чернiгiвська область.
5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.20 Х/ф “Три тополi на 

Плющисi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.20 М/с “Качинi iсторiї”.
10.45 М/ф “Медовий переполох”.
11.45 Т/с “Шлях чарiвника”.
13.40 Фентезi “Вайверн. Крила-

тий дракон”.
15.40 Х/ф “Пiдземелля драконiв”.

18.15 Мелодрама “Москва 
сльозам не вiрить”.

19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Москва сльо-

зам не вiрить”.
21.55 Комедiя “Легка поведiнка”.
0.05 “Наша Russia”.
0.45 Жахи “Схолола жертва”.
2.15 Комедiя “Легка поведiнка”.
4.25 Х/ф “Садко”.

ІНТЕР
5.55 “Легенди Святого Миколи”.
6.45 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
9.20 “Формула кохання”. 

Р.Биков.
10.20 “В Городке”.
10.55 “Городок”.
11.30 Х/ф “Термiново в номер! 2”.
15.30 Концерт до Дня мiлiцiї 

України.
17.45 Т/с “Петровка-38. Команда 

Семенова”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Церемонiя нагородження 

премiєю “Золотий грамо-
фон”.

23.50 Бокс. Заур Байсангуров - 
Франк Шабанi.

0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.35 “Легенди Святого Миколи”.
2.30 “Формула кохання”. 

Р.Биков.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Ключовий момент”.
5.20 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.05 Погода.
6.10 Факти.
6.40 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.15 Добрi новини.
7.20 Х/ф “Мiський мисливець”.
9.40 Козирне життя.
10.20 Анекдоти по-українськи.
11.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.25 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.00 Революцiя по-нашому.
15.05 Ти не повiриш!
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.05 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.

19.00 Х/ф “Час пiк 3”.
20.55 Наша Russia.
21.30 Велика рiзниця.
22.40 Прожекторперiсхiлтон.
23.10 Комедi-клаб.
0.10 Х/ф “Сновидiння”. 
2.15 Х/ф “Клуб “Снiданок”. 
3.55 Х/ф “Ярмарок пихи”.
4.55 Т/с “Справедливiсть”.

СТБ
5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Привiт вiд Чарлi-

Сурмача”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 М/ф “Троє з Простоква-

шино”.
12.50 “Концерт М. Задорнова 

“Записки втомленого 
романтика”.

13.40 Х/ф “Кидали втiкають”.
15.50 “Танцюють всi! 2”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.05 Х/ф “Карнавальна нiч”.
20.55 “Карнавальна нiч”. 

Невiдома версiя.
21.55 “Моя правда. Сергiй 

Жигунов”.

23.00 “Зоряне життя. Зорянi 
мами 2”.

0.00 “Паралельний свiт”.
1.05 Х/ф “Американська дочка”.
2.50 Х/ф “Людина-оркестр”.
4.10 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Х/ф “Прокляття золотої 

квiтки”.
7.40 Х/ф “Без вини винуватi”.
9.30 Будинок закритий на 

ремонт.
10.20 Зорянi драми.
11.05 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.00 Смачнi пригоди.
13.30 “Файна Юкрайна”.
14.05 Дольчевiта Капут.
14.50 Хто проти блондинок?
16.20 Фабрика зiрок 3.
18.50 Фабрика зiрок 3. Пiд-

готовка до гала-концерту.
19.55 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
22.05 Хто проти блондинок?
23.20 Спортрепортер.
23.25 Х/ф “Два днi у Парижi”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Зiрка Вавiлова.
2.30 Жили собi.

2.45 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Мольфар з роду Нечаєв.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Пасажири з минулого 

столiття.
6.20 Зона ночi.

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

Реннером”.
7.00 Т/с “Подруга особливого 

призначення”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/ф “Спайдермен”.
10.30 Х/ф “Друзi по нещастю”.
12.45 Х/ф “Наш коник - великi 

грошi”.
14.45 “Вайп Аут”.
15.45 Т/с “Врятуйте нашi 

душi”.
18.00 Концерт М. Задорнова 

“SMS. Гламур. О`кей”.
21.00 Х/ф “Америкен бой”.
23.30 Х/ф “Вiчна помста”.
1.30 Х/ф “Кiбермисливець 2”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.30 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.15 М/ф.
6.35 Концерт “Сузiр`я податково-

го Унiверситету”.
7.20 DW. Новини Європи.
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.
10.25 Нова армiя.
10.50 Погода.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.50 Погода.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.30 Здоров`я.
13.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiн.)
14.05 Аудiєнцiя.

14.35 Благовiсник.
15.05 Погода.
15.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чол.)
16.10 Волейбол. Кубок України.
17.15 Демократiя по-українськи.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв 

України. Днiпропетровська 
область.

21.00 “Золота булава”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Х/ф “Вогняний янгол”.
3.05 Муз.ua.
3.35 Служба розшуку дiтей.
3.45 Фестиваль мистецтв 

України. Днiпропетровська 
область.

5.50 Служба розшуку дiтей.

1+1
6.00 Фентезi “Пiдземелля 

драконiв”.
7.50 М/ф “Медовий переполох”.

9.05 “Лото-Забава”.
10.20 М/с “Качинi iсторiї”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.05 “Смакуємо”.
12.45 Комедiя “Племiннички в 

Єгиптi”.
14.15 Комедiя “Любов - не 

казка”.
16.05 Мелодрама “Москва 

сльозам не вiрить”.
19.30 “ТСН-Тиждень з Аллою 

Мазур”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Триллер “Шлях Карлiто”. 
2.30 “ТСН-Тиждень з Аллою 

Мазур”.
3.20 Триллер “Шлях Карлiто”.
5.40 Комедiя “Племiннички в 

Єгиптi”.

ІНТЕР
5.45 Бокс. Заур Байсангуров - 

Франк Шабанi.
6.45 М/с “Смiховинки”.
7.05 “Квадратний метр”.
7.55 Т/с “Петровка-38. Команда 

Семенова”.
10.00 “Україна, вставай!”
10.40 “Позаочi”.
11.55 “Найрозумнiший”.

13.50 Х/ф “Римується з 
любов`ю”.

16.00 Х/ф “Повернути Вiру”.
17.55 Х/ф “Бумеранг”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Ефект домiно”.
22.50 Х/ф “Синє небо”.
0.50 “Подробицi тижня”.
1.40 “Позаочi”.
2.35 “Знак якостi”.
3.55 “Ключовий момент”.

ICTV
5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.00 Т/с “Альф”.
6.25 Погода.
6.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
6.55 Х/ф “Тiнi минулого”.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.25 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
13.55 Провокатор.
14.55 Х/ф “Аллан Куотермейн: У 

пошуках Золотого Мiста”.

16.55 Наша Russia.
17.30 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.30 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати. К. 

Стогнiй.
20.55 Х/ф “Матриця: Перезаван-

таження”.
23.50 Комедi-клаб.
0.55 Т/с “Мандрiвник”.
2.40 Iнтерактив: Тижневик.
2.55 Т/с “Справедливiсть”.
3.35 Х/ф “Ярмарок пихи”.

СТБ
5.10 “Руйнiвники мiфiв”.
6.50 Х/ф “За сiрниками”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Караоке на Майданi”.
11.50 Х/ф “Максим Перепе-

лиця”.
13.55 “У пошуках iстини. 

Фатальне кохання Богдана 
Хмельницького”.

15.00 “Слiдство вели. 
Пiдступнiсть i любов”.

16.00 “Правила життя. Елiксир 
молодостi”.

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.

19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Iнфант”.
22.55 Х/ф “Снiгуронька для до-

рослого сина”.
1.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.00 Х/ф “Шукайте жiнку”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.20 Х/ф “З усiх котушок”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
8.40 Запитайте у лiкаря.
9.05 Руйнiвники мiфiв.
10.20 Х/ф “Блондинка з 

претензiєю”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
17.55 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика зiрок 3.
22.40 “Фабрика зiрок 3. Ще не 

все”.
23.30 “Файна Юкрайна”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Школа Року”.
2.10 Студiя Зона ночi. Культура.

2.15 З iм`ям єдиним.
3.00 Ad Fontes. Повернення до 

витокiв.
3.15 Студiя Зона ночi.
3.20 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 На незнайомому вокзалi.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.15 М/ф “Спайдермен”.
11.15 “Вайп Аут”.
12.15 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.40 “Легенди бандитського Ки-

єва”. Кiнець банди Орлика.
15.15 “Речовий доказ”. Небез-

печне таксi.
15.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Америкен бой”.
21.10 Х/ф “Гра на виживання”.
23.20 Х/ф “Ротвейлер”.
1.20 Х/ф “Наш коник - великi 

грошi”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.

чеТвер,  17  грудня

п’ятниця,  18  грудня

субота,  19  грудня

неділя,  20  грудня



8 № 50  11  грудня  2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

Корупція, з погляду віків, 
є найдревніше ремесло, 

з яким і досі не розпрощало-
ся людство. Сестрою корупції 
можна вважати проституцію. 
Оці обидві „вельможні панноч-
ки” мають між собою багато 
спільного. Вони,  може, доньки 
одного батька: Диявола! Якщо 
корупція у своїй суті – лихо, то 
проституція – аморальність. 
Завдяки оцим рисам, їм вдало-
ся вижити.

У глибокому мороці віків 
безслідно зникли могутні цар-
ства, цивілізації. Вітер часу 
змітав у морок забуття, міста, 
поселення, ховаючи їх під тов-
стим шаром пилюки, а коруп-
ція, то сприяла тим процесам, 
виживала. У неї, немов у казко-
вого змія, замість однієї голови 
тут же виростали кілька. Неда-
ремно мудрий Соломон прорік: 
„Не скоро відбудеться суд над 
лихими справами; саме тому й 
страхається серце синів люд-
ських чинити зло”.

Корупція – це спотворений 
образ людини, за яким можна 
судити якою вона була, є і буде. 
Тому й не хочеться її, збезче-
щену, бачити творінням божим. 
Ніщо, окрім людини, так низько 
не впало, не скотилося у пітьму 
безпутного й ганебного існу-
вання. Навіть звірі, керуючись 
інстинктами, благородніші.

І дивно, що людина живе 
так, не ради високих покликань 
чи прагнень, а аби наситити 
свою ненаситну пельку. Кажу 
не про людство, а про людей, 
які, зламавшись, стають на 
грішний шлях. Їх – жадібних – 
бачу на своїй землі. Вони зні-
вечили й перевернули наш світ, 
саме через таких, думаю, не 
було зведено царства Божого, 
для створення якого людині 
було дано найсвятіші заповіді, 
які не стали наукою життя і за-
коном: „Не юродствуй і не бери 
данини, бо данина осліплює очі 
мудрих і спотворює слова пра-
ведних”.

Нам, українцям, пора отя-
митися. Україна безнадійно 
застрягла в корупційному бру-
ді. Через це ми забули що таке 
добро, спокій і мир. Скрізь між 
людей ходить сваволя і кривда. 
Хабарництво, немов чума, ви-
снажує і мордує країну, де го-
ловним мірилом життя є гроші. 
Опинившись на узбіччі цивіліза-
ції, ми перетворилися на спо-
живачів та обивателів, де клани 
глитаїв крадуть, ділять і при-
власнюють. Біда, що не чужі, а 
наші комори спустошують.

Корупція – коли не діють 
закони і мовчить правосуд-
дя – приводить до занепаду 
й омертвіння життя. Апостол 
Павло був серед тих, хто за-
знав лиха від рук продажних 
римських чиновників. Фелікс, 
римський зверхник, допитуючи 
Павла, визнав його невинність, 
але, будучи одним із найко-
румпованіших представників 
влади, не звільнив з тюрми, 
сподіваючись отримати хаба-
ря. Паллас, брат Фелікса, був 
найбагатшою людиною, стат-
ки якого за сучасними мірками 
оцінювалися в 45 мільйонів до-
ларів, що були нажиті шляхом 
здирництва та хабарництва. Та 
оті 45 мільйонів - це ніби кра-
плина в порівнянні з мільяр-
дами доларів, котрі деякі про-
дажні чиновники нашого часу 
зберігають на таємних банків-
ських рахунках.

То який нині сенс говори-
ти про демократію, якісь 

здобутки, якщо корупція і ха-
барництво стають змістом на-
шого життя? „Не ступай на шлях 
нечистивих і не ходи дорогою 
зла”. І тільки добре серце люд-
ське, що виконує Божу волю, 
не стане на такий шлях, бо він 

устелений і просякнутий болем 
і сльозами людськими.

Мудрі голови світу застері-
гають: „що неприборкані жадіб-
ність і корупція здатні погубити 
землю, зруйнувати фундамент 
цівілізації...”. Оце повзуче лихо 
уже підкосило країну. Нам, 
коли найближчим часом у по-
літичному й суспільному житті 
не відбудеться значущих змін, 
більше нема на що надіятися, 
окрім Бога, що Він має намір 
„вигубити погубивших Землю”. 
Інакше ми, зі своєю ментальніс-
тю і схильністю до терпіння, так 
і не зазнавши добра, у вирі гло-
бальних катастроф, що стряса-
ють світ, можемо зникнути на-
завжди.

Три тисячі років тому Мой-
сеїв закон осуджував і 

карав за хабарництво. Відтоді 
було прийнято безліч законів, 
але подолати корупцію не вда-

лося. Кожного дня, як свідчать 
ЗМІ: „мільйони хабарів пере-
ходять з рук в руки, а мільярди 
людей страждають, поневіря-
ються від цього зла”. Корупційні 
оборудки в Україні сягають в 3,5 
мільярда гривень. Це величез-
на сума, яка, перш ніж осісти в 
кишенях продажних чиновни-
ків, передчасно звела до моги-
ли мільйони наших громадян, 
мільйони наших трударів розі-
гнала по світах, а мільйони про-
столюду прирекла на жалюгідне 
існування. А хто це чує? Кому це 
болить з владоможців?

Бог через свого пророка 
Михея  казав: „Сіон буде роз-
орений, мов поле, а Єрусалим 
перетвориться на купу розва-
лин”. Через сто років справ-
дилося пророцтво і Єрусалим, 
погрязнувши в корупції та роз-
пусті, був спустошений до цур-
ки. Велика Римська імперія, що 
славилася організацією влади і 
досконалістю законів, не змо-
гла при могуті своїх легіонів 
знищити підступного ворога – 
корупцію, яка й пришвидшила 
падіння Риму.

Нині, щоб скоротити чи 
знищити державу, не потрібна 
ворожа навала. Всеядні мікро-
би корупції зроблять цю спра-
ву без жодного пострілу. Саме 
оці мікроби доїдають Україну. І 
нема отрути, аби їх приборкати. 
Вже нікому не приховати наших 
рукотворних руїн, через які ми 
сповзаємо в прірву. Лише, аби 
зберегти про них пам’ять, по-
трібно на місцях знищених за-
водів, підриємств, сільгоспко-
лективів, культурних закладів та 
різних об’єктів народного гос-
подарства поставити таблички 
з написами: тут працювали ко-
рупціонери та хабарники... А на 
залізобетонних мурах, якими 
огороджені палаци й маєтки, 
написати: тут живуть і процві-
тають корупціонери та хабар-
ники...

Коли кажуть, що ми бідні, 
я не вірю. Ми не бідні – ми по-
кривджені! Нас ламали, ніве-
чили, ми не наблизилися до 
святої суті життя: „Надійся на 
Господа і роби добро; живи на 
землі і бережи істину”. А ми, 
заблукані й заскорублі, не від-
чуваючи справедливості, не 
обновилися духом, стоїмо на 
розпутті і не знаємо куди нам 
іти. Не ощасливила нас і оця 
демократія. Нині живе правед-
не слово немає ваги, воно не 
здатне вплинути на людину, аби 
змінити її помисли й бажання. 
Кругом чиниться вакханалія? 
Як приклад – наша столиця. 
Боже, місто окупували й прав-
лять ним вандали! Дивишся на 
оцю сваволю й думаєш: відбу-
вається не розвиток людства, 
а початок хаосу. Коли руйнують 
заклади культури, науки, осві-
ти... та ще б’ють, як-то кажуть, 

падлюки, по нашому духові, по 
наших оголених нервах. Чому ж 
ми мовчимо, чому допускаємо 
те злочинне самодурство, яке 
твориться на наших очах. Не-
вже втратили віру в себе і надію 
на майбутнє?

Тепер головним будівничим 
країни є не народ, а чиновники. 
Вони, захланні й лукаві, дірвав-
шись до владного корита і за-
хистивши себе недоторканістю, 
як вседозволеністю, мов нена-
ситні гієни, шматують, гризуть і 
розтягують державу. А приват-
на власність, бізнес, комерція 
і торгашество – це найсприят-
ливіші умови для корупції та ха-
барництва, за допомогою яких 
вирішуються найтемніші і най-
злочинніші справи...

Рано ми, рано, і собі на 
шкоду, проміняли дер-

жавні інтереси на приватні. Те-
пер бідуємо. І страшно, живе-
мо ніби на своїй землі, а на цій 
землі вже нема нічого нашого. 
Нам, наче й легко, бо ні за що 
не відповідаємо, ніяких не ма-
ємо обов’язків, але нестерпно 
важко, що ми нікому непотрібні. 
Така система життя, де всі на-
магаються щось украсти, при-
власнити, неодмінно приведе 
до економічного краху.

У свій час, до речі, заступник 
держсекретаря США Джеймс 
Фаулі заявив: „Ми визнаємо, 
що корупція надто дорого об-
ходиться нам. Вона підриває 
основи правління, гальмує роз-
виток суспільства та економіки, 
руйнує торговельні відносини і 
лягає тягарем на плечі грома-
дян усього світу”. Чи визнають 
наші самоповажні владці коруп-
ційну розгнузданість, яка топче 
й нищить Україну? Ні! І лише 
тому, що, може, й самі причетні 
до грішних справ, бо нічим не 
бідкаються, ніяких проблем не 
вирішують.

А корупційний „тягар” ліг на 
плечі плебсу, який, немов Ат-

лант, тримає зловісне й злодій-
ське жахіття нашого часу. Люди, 
пройняті тривогою, вже не ві-
рять у добро. Світова криза, що 
накрила планету, найдошкуль-
ніше допікає нам. І думаєш, що 
всі біди й муки, які ми терпимо, 
пороблені. Вони плануються 
десь далеко, а здійснюються 
на нашій землі. Болить, що не 
гривня, а долар впливає на са-
мопочуття країни. І досі „воює-
мо” з колорадським жуком, те-
пер будемо з каліфорнійським 
грипом... Звідки, звідки холод-
ний вітер віє?

У болоті нашого життя 
яких тільки не буває 

сюрпризів. Ось під крилом фе-
міди засвітився „засівальник” 
Зварич із повними мішками 
гостинців. Явище це – огидне 
й гнітюче! Воно, мов буревій, 
хитає, трощить державу. Від-
кривши Біблію, читаєш: „Хто 

крав, надалі не кради, 
умій трудитись, роби 
своїми руками корисне, 
аби було що дати бід-
ному”. Та люди чомусь 
уникають праці, хочуть 
жити розхристано й лег-
ко. Оцей грип клятий, що 
потряс Україну, завдав 
переполоху безчесним і 
корумпованим торгашам 
ліків. Хвала мужній жінці, 
що сміливо кинула ви-
клик зухвалому монстру, 
який, оббираючи людей, 
нажив мільярди на їхньо-
му горі та болю.

Якщо влада оце зло, 
оцю повзучу пошесть не 
зупинить, а буде диви-
тися на її крізь пальці, то 
ми довго не протягнемо. 
Жити з такими болячка-
ми – годі! Пора копнути  
глибини наших невдач і 
руїн, щоб знайти винних, 

які чинять безлад, спустошують 
країну.

Диявол – дух пітьми, нама-
гався здійснити неймовірний 
підкуп в історії людства, запро-
понувавши Ісусу Христу всі цар-
ства світу за те, аби він „упав і 
поклонився йому...” та Син Бо-
жий був непідкупним, бо вірив у 
добро, благовістив про царство 
Боже.

Добро – це не гори май-
на, що мають окремі, – а коли 
„добре всім, а найліпше тим, 
хто сповідує чесність і сми-
ренність”. Та нині люди, ніби в 
„останні дні”, легко, ради нажи-
ви та багатства, стають на шлях 
корупції та хабарництва. Цим 
вони завдають шкоду й собі, бо 
не усвідомлюють, що корупція – 
це згасання сповненого вірою і 
надією творчого життя народу, 
занепад культури, духовності, 
де в задушливому мороці ги-
нуть таланти або стають слуга-
ми знаті, а мудрі й чесні, шукаю-
чи, не знаходять собі притулку, 
бо скрізь при владі жорстокі й 
брутальні гонителі.

Корупція – це приниження 
людської гідності, втрата світ-
лого, здорового глузду, тоді 
люди, не чуючи любові й поваги 
до себе, стають дратівливі, злі, 
некеровані, і, страждаючи че-
рез безвихідь, отруюють себе 
алкоголем, наркотою, чинять 
жорстокість і злочини.

Корупція – це життя без 
майбутнього, бо всі дороги за-
мулила твань і гнилизна... Не-
вже нам доведеться погинути 
у цьому пеклі? Христос, дума-
ючи про спасіння своїх учнів, 
прохав у Бога: „Не молю, щоб 
Ти узяв їх зі світу, але щоб збе-
ріг їх від злого”. Молімося й 
ми, берімо на озброєння Боже 
слово, воно пробудить і, як меч 
духовний, допоможе здолати 
корупцію.

Іван ЗАХАРЧЕНКО.
с. Ситняки.

„ О Д А ”  К О Р У П Ц І Ї
НА ТЕМУ ДНЯ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ  
ЩАСТЯ?

Молодий австралійський еконо-
міст Пол Фріжтерс оцінив у грошо-
вому еквіваленті ефект від основних 
подій у житті людини, які роблять його 
щасливим або нещасним. 

Фріжтерс спостерігав за при-
ватним життям 10 тисяч чоловік з 
2001 року. Всі вони регулярно оці-
нювали міру задоволеності життям. 
Як з’ясувалося, розлучення застав-
ляє чоловіка відчувати себе так, 
ніби він втратив 61,5 тисячі фунтів 
стерлінгів. Для жінок розлучення з 
чоловіком рівнозначно втраті 5 ти-
сяч фунтів. Смерть коханого або 
дитини жінка сприймає, за оцінка-
ми Фріжтерса, як втрату 73 тисяч 
фунтів, а чоловік - як втрату 350 ти-
сяч. Радість від народження дитини 
у чоловіків рівнозначна здобуттю 
18,2 тисячі фунтів, а у жінок - 4,9 
тисячі. Одруження для жінки рівно-
значне - 8,7 тисячі фунтів, а для чо-
ловіка - 17,7 тисячі.

ЦЕ - ЦІКАВО

За ботанічним визначенням по-
лин гіркий – багаторічна сріблясто-
сіра рослина родини астрових, має 
лікувальні властивості.

Від маленької залізничної станції 
пісчана стежка вела вниз, аж до річ-
ки, далі піднімалась на взгір’я, а потім 
петляла вздовж села. Вона то стели-
лась рівною стрічкою, то в’юнилась 
змійкою за пагорби. По обидва боки 
її ріс гіркий полин. Без його звабли-
вого запаху 
годі й уявити 
сільське жит-
тя.

Полин я 
пам’ятаю з 
раннього ди-
тинства. І не 
тільки тому, 
що він ріс 
біля нашого 
обійстя, на 
межі городу й 
по всьому ви-
гону, але по-
лин ми і в хату 
з а н о с и л и . 
Це, як мені запам’яталося, робили на 
велике свято Трійці.

У мої ранкові дні у батьківській 
оселі дерев’яної підлоги не було. 
Утрамбовану землю мазали рудою 
глиною, змішаною з кізяками та де-
ревними ошурками.

Мама готувалася до свята з осо-
бливим піднесенням: вимастить ру-
дянкою долівку, почекає коли вона 
просохне, а потім накидає зверху по-
лину, додасть лепехи і татарнику, а 
на стінах просторої кімнати розвісить 
зелені гілочки липи.

Влітку душно від спеки, а в кімна-
ті зустрічає тебе жадана прохолода. 
Вдихнеш це цілюще повітря і уявля-
єш, ніби йдеш степом після дощу, 
коли все довкіл чисте, запахуще і 
привітне.

Відтоді я люблю полин. Його на-
зивають сріблястим. Бува, ранком 
вибіжиш босоніж за хвіртку, а на рос-
линах виграють краплинки роси. В 
променях сонця вони виблискують іс-
кристими цяточками. Зволожені віти 
полину лоскітливо торкаються твоїх 
ніг і йде від них тепла, збуджуюча 
сила...

...Одного спекотного дня я зірвав 
кілька стеблин полину. Сухий і шор-
сткий, він викликав спогади про світлі 
незабутні дні, коли я був ще маленьким 
хлопчиком і відкривав дивосвіт. Трима-
ючи його в руках, я вдихнув знайомий 
гостро-гіркий запах... Аж дуж перехо-
пило. Я з вдячністю пригорнув стебла 
полину до грудей, що нагадали мені 
про щасливу пору босоногого дитин-
ства.

Микола МАРЦИН.

СРІБЛЯСТО-
СІРИЙ 

ПОЛИН

СПОМИН ДИТИНСТВА
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ГО Т УЄМО   Р А ЗОМ
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Перші ігри з участю  грошей  по-
чинайте з дітьми  років з двох-трьох. 
Це - найпростіші ігри, в яких дитина 
знайомиться з  призначенням гро-
шових знаків. Якщо малюк звик років 
з півтора грати в “сюжетні” ігри, про-
граючи з ним  різні життєві ситуації, 
можна поступово в ці ігри включати 
тему покупок.

Поки дитинча зовсім ма-
леньке - грайтесь з ним у ма-
газин, “купуючи на гроші” цу-
керки, іграшки.  Згодом,  коли 
дитина освоїться і зрозуміє 
призначення грошей, можна 
говорити про те,  що і скільки 
коштує, поступово ускладню-
ючи гру: “у тебе стільки гро-
шей, що ти на них купиш?”.

Років з трьох уже можна, 
беручи дитину до магазину, 
звертати її увагу на те, як  ро-
бляться покупки, обговорю-
вати з нею, що купуватимете, 
щоб грошей вистачило на все 
необхідне. Після чотирьох 
років, коли малюк знатиме цифри і 
навчиться лічити, познайомте його 
із справжніми грошима,  привчаючи 
до того, що  це - не іграшки. Коли він 
навчиться добре розрізняти грошові 
знаки (починати краще з дрібних за-
лізних монет),  то може під маминим 
наглядом купити собі пакетик соку 
або льодяник. Дуже важливо, щоб 
дитина розуміла і те, звідки гроші бе-
руться -  їх заробляють тато і мама, і 
їх кількість обмежена.

Чи треба давати школярам гро-
ші? Звичайно. Навіть у першоклас-
ників виникає потреба купити собі 
пиріжок або булочку в шкільному 

буфеті. Скільки давати і як це краще 
робити, у  кожній сім’ї вирішуєть-
ся індивідуально, однак найкраще,  
якщо це буде фіксована сума. На по-
чатковому етапі обов’язково  треба  
обговорювати, на що дитина ці гро-
ші витрачатиме, і видавати тільки на 
конкретні покупки. Ця сума, як уже 
говорилося, має бути постійною, од-

нак можуть бути і винятки. Коли ви 
побачите, що у школяра формується 
вміння планувати свої витрати і він з 
цим справляється,  можна  видавати 
йому суму  вже не на  день,  а на тиж-
день або на  місяць,  на його розсуд. 
Грошей не повинно бути дуже мало, 
щоб дитина не відчувала себе по-
стійно обмеженою в правах, не еко-
номила  на всьому, але  не має бути 
і  багато,  щоб не сформувалося  не-
дбале до них ставлення.

Наступний етап - видача грошей 
не тільки на власні потреби, але й на 
дрібні господарські витрати. Залу-
чення до домашнього господарства 

- також дуже важливий момент у ви-
хованні.  Знову ж таки тут треба ро-
бити все поступово - спочатку дати 
певну суму перед походом у магазин 
(за хлібом, наприклад) і чіткі інструк-
ції, що купити і скільки. Згодом від-
повідальність  за  хліб, молоко або, 
скажімо, корм для кицьки, можна 
повністю перекласти на дитину, ви-
даючи на місяць суму, якою вона по-
винна розпоряджатися сама, вирі-
шуючи, що треба купити і в яку чергу. 
Це дасть їй можливість  відчути себе 
дорослою, допоможе формуванню 
відповідальності, навчить планувати 
свої витрати.

Заохочувати хороше на-
вчання або домашні справи 
грошима не варто, тому що, 
насамперед, діти повинні 
вчитися для себе. Навчання, 
яким би воно не було, пере-
дусім,  потрібне їм. Це - ро-
бота на себе. Крім того, вони 
живуть у сім’ї, яка про них 
піклується морально, мате-
ріально, духовно і фізично. І 
якщо на дітей покладаються 
якісь обов’язки - це їх вне-
сок в сім’ю, їх  допомога най-
ближчим людям, їх  обов’язок. 
Такий же, як обов’язок батька 
- заробляти гроші, а матері - 

вести домашнє господарство. 
Підбиваючи підсумки,  можна ска-

зати, якщо правильно сформувати 
ставлення  до грошей,  вони можуть 
стати для дітей могутнім розвиваю-
чим, повчальним і виховуючим за-
собом, а неправильно сформоване 
ставлення може сильно зашкодити. 
Хоч,  якщо  брати  систему вихован-
ня дітей загалом,  такий пунктик, як 
ставлення до грошей, не може бути 
вирішальним у формуванні особис-
тості і її світогляду.

Людмила ФЕДОРЧЕНКО, 
лікар-психолог.

Прочищаючи доріжки 
від снігу, використовуйте 
його для укриття зиму-
ючих квіткових культур, 
вкорінених живців, альпій-
ської гірки, незимостійких 
кущів, троянд, плодових і 
декоративних саджанців і 
молодих дерев. Якщо не 
зробили цього раніше, то 
наріжте живці плодових де-
рев для щеплення, зв’яжіть 
їх у пучки за сортами і по-
кладіть на зберігання в сніг 
або в погреб, встромивши 
зрізами у вологий пісок. 
Живці найбільш зимостій-
ких сортів краще зрізати у 
лютому-березні.

Якщо в саду є пацюки, 
миші або до нього можуть 
потрапити зайці, обв’яжіть 
стовбури і нижні гілки де-
рев і кущів, особливо мо-
лодих, ялиновим гіллям, 
руберойдом або іншим 
захисним матеріалом. 
Особливо миші можуть за-
шкодити взимку посадкам 
дворічних рослин (турець-
кій гвоздиці, маргариткам 
тощо) і мілко посадженим 
цибулинним рослинам. У 
цих місцях у мишачі ходи 
потрібно розкласти отруй-
ні приманки, але краще і 
безпечніше поряд з посад-
ками цих культур висаджу-
вати рослини, що відля-
кують мишей, наприклад, 
чорнокорінь.

Усю весну, літо та 
осінь птахи захищали ваш 
сад від шкідників, тепер 
прийшов час допомогти 
їм пережити важкий для 
них зимовий період. При-
ваблюйте до саду птахів. 
Розвісьте годівниці з кру-
пами і насінням, але на-
сіння соняшнику має бути 
несмаженим, а сало для 
синиць – несолоне. Пташ-
ки, які влаштувалися у ва-
шому саду, знищать багато 
комах-шкідників.

Удома зрідка, 1-2 рази 
на місяць, оглядайте буль-
би, цибулини, кореневи-
ща: гладіолусів, жовтців, 
бегонії, монтбреції, анемо-
нів, жоржин, канн та інших, 
що зберігаються до весни, 
теплолюбивих рослин. Ви-
даляйте хворі рослини або 
вирізуйте і дезінфікуйте 

невеликі осередки, ура-
жені гниллю. За необхід-
ності провітрюйте ящики, 
в яких вони зберігаються. 
Намагайтеся підтримува-
ти в місці зберігання опти-
мальний температурний 
режим.

Особливо уважно 
стежте за станом бульб 
жоржини. Якщо в місці їх 
зберігання вологість дуже 
висока, на бульбах розви-
ваються грибкові хвороби, 
і якщо вчасно не вжити за-
ходів, то пухнастий міцелій 
грибів може вкрити всю 
рослину і навіть навко-
лишні предмети, викли-
каючи загнивання бульб. 
Розвитку і поширенню цих 
хвороб сприяє зберігання 
жоржин разом з овочами 
і картоплею, а також пога-
но промитий, брудний, не 
продезінфікований пісок. 
При появі ознак грибкових 
захворювань, частини рос-
лини, що згнили, потрібно 
вирізати, бульби просуши-
ти і обсипати фундазолом, 
а місце зберігання обпи-
лити гашеним вапном або 
деревною золою.

Передивіться хімікати, 
які зберігаються у вас. Усі 
препарати з простроче-
ним терміном придатності 
потрібно викинути. Зараз 
саме час без поспіху піді-
брати ефективні та свіжі 
препарати і кращі добрива. 
Складіть список необхід-
них покупок для саду і кім-
натних рослин: грунт, засо-
би боротьби з шкідниками 
і хворобами, добрива, гор-
щики і кашпо, мінітеплиці, 
опори і ярлички. Зберігай-
те всі отрутохімікати у спе-
ціальній шафі, а якщо у вас 
є діти, то й під замком.

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ
• Якщо дві тонкостінні склянки, вставлені 

одна в одну, злиплися, не намагайтеся розді-
лити їх силою. Опустіть донце нижньої склянки 
у миску з гарячою водою, а у верхню покладіть 
два-три кубики льоду з холодильника. Незаба-
ром склянки легко рознімуться.

• Висуваючи ящик зі стола у пошуках потріб-
ної речі, можна упустити його зовсім. Закріпіть 
на задній стінці ящика поворотну клямку, яка бу-
ває на хвіртках. Якщо ящик дійсно треба вийняти, 
поверніть клямку в горизонтальне положення.

• Щоб швидко наповнити кімнату приємним 
ароматом, крапніть крапельку парфумів або аро-
матичної есенції на лампочку і включіть її лише 
на кілька секунд. Коли лампочка вихолоне, про-
тріть її спиртом, щоб не було запаху гарі.

• Перш ніж розрізати нейлоновий канат, туго 
обгорніть скотчем місце майбутнього розрізу  - і 
ріжте посередині обмотаної ділянки. Кінці потім 
можна ще і підплавити.

• Розбираючи складний пристрій для ре-
монту, фотографуйте цифровою камерою або 
знімайте на відео стадії цього процесу. Ймо-
вірність появи “зайвих” деталей при складанні 
зменшиться.

• Дошки, укладені на підлогу дачного ганочка 
із зазором 0,5-1 см, постійно будуть провітрюва-
тися, швидко сушитися і не гнити. 

ШКОЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

ЯК ВИХОВАТИ У ДІТЕЙ ПРАВИЛЬНЕ 
СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ?

Рано чи пізно кожна сім’я стикається з цією проблемою. Чи варто вза-
галі давати гроші, а якщо давати, то скільки, і з якого віку? Як навчити 
дитину бережно до них ставитися і правильно ними розпоряджатися. Чи 
користуватися фінансовими важелями як засобом виховання, наприклад, 
для заохочення допомоги по дому або за хороше навчання? Спробуємо в 
цих питаннях розібратися.

ЩУЧІ ГОЛОВИ
З щучих голів ви-

далити зябра й очі. 
Потім голови обшпа-
рити, промити, залити 
холодною водою, до-
дати сіль, спеції, нарі-
зану часточками цибу-
лю, моркву, петрушку і 
варити до готовності. Зняти каструлю з 
вогню, покласти у ній дрібнорублений 
часник  і дати настоятися протягом 5-7 
хв. Зварені голови красиво викласти на 
тарілку, з-поміж них викласти відваре-
ну картоплю. Голови полити бульйоном 
з дрібнорубленим часником і овочами, 
які варилися разом із рибою. 

Необхідно: 6-8 щучих голів, 2 морк-
вини, цибулина, петрушка, голівка час-
нику, сіль, спеції за смаком, картопля 
для гарніру .

САЛАТ ДО НОВОГО РОКУ
Варене м’ясо куриці, варену карто-

плю, свіжі яблука нарізати дрібними 
кубиками. Додати дрібно нарізаний 

часник, зелень петрушки і залити ма-
йонезом і сметаною. Притрусити обжа-
ренними горіхами, прикрасити шматоч-
ками курки й зеленню.

Необхідно: 250 грам курячого 
м’яса, 200 грам яблук, 200 грам карто-
плі, 50 грам волоських горіхів, 4 дольки 
часнику, 100 грам майонезу, 50 грам 
сметани, сіль, зелень петрушки. 

ФРУКТОВО-МАКАРОННА 
ЗАПІКАНКА

Для приготування запіканки потріб-
но відварити макарони. Потім їх відки-
нути на друшляк і промити у холодній 
кип’яченій воді.

Додати до макаронів нарізані ку-
биками свіжі яблука, курагу і збиті із 
цукром на густу піну яйця. Усе перемі-
шати, викласти масу в змазану верш-
ковим маслом форму і запікати в ду-
ховці.

Продукти: 200 г макаронів, 2 яблука, 
2 столові ложки дрібно нарізаної кураги, 
2 яйця, 2 столові ложки цукру, вершкове 
масло для змащування форми.

“КОШИКИ” ІЗ 

ШАМПІНЬЙОНІВ
Для приготування страви з шам-

піньйонів видалити ніжку, очистити ка-
пелюшки від шкірки. Цибулю очистити 
й дрібно посікти. М’якоть баклажана 
нарізати дрібними кубиками. Додати 
цибулю, баклажани і порізану дрібними 
кубиками ковбасу чи шинку, сметану, 
сіль, перець і добре перемішати. Ви-
класти начинку 
в капелюшки 
шампіньйонів і 
запікати в ро-
зігрітій до 200 
градусів духовці 
10-15 хвилин.

Продукти на 
2 порції: 6 вели-
ких шампіньйо-
нів, 1 цибулина, 
100 грам м’якоті баклажана, 80-100 
грам ковбаси (будь-якої) чи шинки, 
100 грам сметани, 2 столові ложки 
олії, сіль, чорний мелений перець за 
смаком.

ПРИНАДЬТЕ ПТАХІВ
У садівника в грудні роботи зовсім небагато. Але на-

віть якщо ви живете далеко від дачної ділянки, поста-
райтеся хоча б 1-2 рази на місяць приїхати у сад. Якщо 
випало багато мокрого снігу, і він налипнув на гілках, є 
вірогідність того, що гілки ламатимуться під його вагою. 
Струшуйте сніг з гілок і перевіряйте поставлені підпорки. 
Кущі також можуть постраждати від важкого снігового по-
крову, якщо вони не зв’язані шпагатом або дротом.

Один з найулюбленіших місяців для багатьох з 
нас - грудень. Залишивши позаду осінь, яка цього 
року була зовсім не сумна, а навпаки, зима посту-
пово вступає у свої права. Настрій помітно покра-
щується, вже хоча б тому, що попереду - Новий рік. 
І хоча святкується він в останній день місяця, свят-
кова атмосфера відчувається вже на початку грудня. 
Як відомо, очікування свята завжди краще за саме 
свято.

 А якою ж буде погода у такий очікуваний всіма день 
31 грудня? Передбачити погоду на майбутнє нам до-
поможуть народні прикмети.

12 грудня – Парамон. Якщо сніг - бути завірюхам до 
Миколая (19 грудня). 

17 грудня – На Варвару ясний день - чекай морозу.

19 грудня – Миколая Зимового (Миколай Чудотво-
рець). Два Миколая: один з травою, другий з морозом. 
Скільки Миколай Зимовий дасть снігу, стільки Мико-
лай Весняний (22 травня) дасть трави. Якщо цього дня 
погода ясна – вдарять морози.

22 грудня – Ганна Зимова. Якщо цього дня сонячно 
-  31 грудня буде ясним і морозним, а якщо похмуро і 
на деревах іній –  похмурим і теплим.

25 грудня – Спиридон Сонцеворот. Ночі менша-
тимуть, а дні – збільшуватимуться. По погоді перших 
12-ти днів, що  йдуть за цим днем, судять про погоду 
кожного з 12-ти місяців наступного року. 

29 грудня - На Огія іній – теплі святки (7 січня). Якщо 
на Огія лютий мороз, то бути йому до Хрещення (19 
січня). Холодний Огій – до лютої зими. 

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

•

РІК ГРУДНЕМ КІНЧАЄТЬСЯ, А ЗИМА ТРИВАЄ

У САДУ Й НА ГОРОДІ
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1. На виконання вимог Закону Укра-
їни “Про військовий обов’язок і військо-
ву службу” від 4.04.2006р. №3597 - IV з 
4.01.2010 року по 31.03.2010 року ого-
лошується приписка до призовної діль-
ниці Макарівського району Київської об-
ласті громадян 1993 року народження.

2. Явці для приписки підлягають усі 
громадяни, які народилися з 1 січня по 
31 грудня 1993 року включно, постійно 
або тимчасово проживають на території 
Макарівського району, а також громадя-
ни старшого призовного віку, які не були 
приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить 

з’явитися для приписки до призовної 
дільниці, зобов’язані прибути за адре-
сою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 66, каб. 
№9 у визначений дня них час, маючи при 
собі документи, що зазначені у повіст-
ці. Громадяни, які не отримали повістку, 
зобов’язані прибути за зазначеною адре-
сою до 18 січня 2010 року, маючи при собі 
документи, які посвідчують особу.

4. Керівники підприємств, установ, 
організацій та навчальних закладів 
зобов’язані звільнити юнаків, яким не-
обхідно прибути для приписки до при-
зовної дільниці, на час необхідний для 
проходження приписки від виконання 

службових обов’язків або навчання, і 
забезпечити їх своєчасну явку до ра-
йонного військового комісаріату.

5. Контроль за виконанням цього на-
казу покласти на головного спеціаліста 
Тищенка М.П. та спеціаліста Цисаренка 
В.І., згідно розподілу функціональних 
обов’язків.

6. Наказ довести до всіх організацій, 
установ, підприємств, навчальних закла-
дів, сільських та селищних рад району.

М.ПУГАЧ,
військовий комісар Макарівського 

районного військового комісаріату, 
підполковник.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З  НАКАЗУ

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ
    7.12.2009 р.                                                                         смт Макарів                                                                                         №71 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРИПИСКИ ГРОМАДЯН 1993 РОКУ НАРОДЖЕННЯ ДО ПРИЗОВНОЇ 
ДІЛЬНИЦІ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ В 2010 РОЦІ.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

У ЧОМУ ПІДСТУПНІСТЬ “ПРИВАТНИХ” КРЕДИТІВ?
Сьогодні банки практично припинили кредитування населення, але 

потреба в кредитах, як і раніше, дуже велика. От і стали з’являтися на ву-
личних стовпах оголошення типу “Дам у борг. Під відсотки”. Як правило, 
готові позичати люди, в яких є гроші, і вони готові пустити їх у справу. Чи 
вигідно це позичальникові? 

Щодо відсотків - так. Банки на-
дають нецільові кредити під 3 від-
сотки на місяць. Але через комісії 
за оформлення кредиту (5-12 від-
сотків), щомісячну комісію (до 1,5-2 
відсотків) реальна ставка досягає 60 
відсотків річних. Можна спробувати 
взяти цільовий кредит - на купівлю 
авто (18-40 відсотків річних у грн.) 
або житла (15-40 відсотків у грн.). 
Але їх надають лише деякі банки, 
висуваючи жорсткі вимоги до по-
зичальника. Вартість “ломбардних” 
грошей ще вища: 0,3-1,5 відсотка на 
день, що виливається в 109,5-547,5 
відсотка річних.

Господарі “кубушок” готові пози-
чати під 3-4 відсотки на місяць (36-48 
відсотків річних). У чому може бути під-
ступність для позичальника? Якщо при-
ватник ставить справу на широку ногу, 
він, як правило, обзаводиться “дахом”, 
і якщо ви не віддасте гроші у визначе-
ний строк, є ризик, що вам погрожу-
ватимуть. Максимальний термін таких 
кредитів - до 2 років. Тому з огляду на 
терміни брати кредити у громадян під 
великі покупки не дуже вигідно. 

Зате вигідно позичати. Напри-
клад, депозит у доларах приносити-
ме у середньому $10 на кожну тисячу 
“зелених” на місяць, а наданий ко-
мусь кредит - $30-40 на ту ж тисячу. 
Правда, ризики в останньому випад-
ку дуже великі. Є загроза нарватися 

на шахрая, який може просто зник-
нути з вашими грошима. Або пози-
чальник тягнутиме з поверненням 
боргу. Тому позичати незнайомим 
людям ми не рекомендуємо. Але і у 
випадку із знайомими потрібно під-
страхуватися. Як? 

“Головне - письмово оформити 
відносини з позичальником, - попе-
реджає юрист Наталія Заєць. - Інак-
ше ви не зможете нічого довести у 
суді. Більш того, згідно із ст.1047 Ци-
вільного кодексу України, договір по-
зики має бути письмовим, якщо сума 
позики більше 170 грн”.

 Для більшої надійності краще 
оформити і розписку, і договір позики. 
“У договорі буде зафіксована сума по-
зики, умови її передачі, порядок і тер-
міни повернення, штраф за порушення 
зобов’язань, а розписка підтвердить 
сам факт передачі грошей”, - радить 
старший юрист Любомир Питель.

Закон дозволяє позичати гроші не 
лише у гривнях, а й у валюті. Але якщо 
справа дійде до суду, то боржника 
зобов’яжуть погасити борг за валют-
ною позикою в гривнях - за курсом 
НБУ на день ухвалення рішення суду. 
Складніше з відсотками по кредиту. 
“Стаття 4 Закону “Про фінпослуги” ви-
значає, що позичати кошти під відсотки 
можуть лише фінансові організації, які 
мають відповідну ліцензію”, - поперед-
жає Любомир Питель. Бувалі боржни-

ки на основі цього можуть спробувати 
оспорити договір позики. “Але навіть 
якщо суд піде на поводі у боржника, 
то недійсними можуть бути визнані 
лише пункти договору, присвячені від-
сотковій ставці. А позичену суму пози-
чальник має повернути у будь-якому 
випадку”. Аби вирішити цю проблему, 
вимагайте від позичальника написати 
розписку і підписати договір позики на 
суму більшу, ніж реально позичається. 
Скажімо, розписка пишеться на шість 
тисяч грн., а позичаєте п’ять тисяч грн. 
(тисяча грн. і є відсотки за користуван-
ня позикою).

Ще більш убезпечити себе мож-
на, вимагаючи від майбутнього борж-
ника заставу - квартиру або машину. 
“Згідно із Цивільним кодексом, у фіз-
особи, яка не має ліцензії на здій-
снення фінансових операцій, є на це 
право, - говорить Наталія Заєць. - 
Оцінка застави робиться сторонами 
довільно або на основі експертизи 
незалежного оцінювача. При цьому 
укладається і нотаріально посвідчу-
ється договір позики із зазначенням 
предмета і оцінної вартості застави”. 

За словами юристів, які консуль-
тували нас, на практиці до оформ-
лення застави справа доходить рід-
ко. Частіше використовується інший 
варіант: крім договору позики, укла-
дається нотаріально посвідчений до-
говір поручительства, згідно з яким 
третя особа зобов’язується погаси-
ти суму боргу і відсотків по ній, якщо 
сам позичальник буде не в змозі 
вчасно погасити позику.

Вікторія РИЛЬСЬКА.

З усіх питань, щодо придбання 
товару, звертатись: ТОВ «КИЇВ-СКАН». 

Телефон - 044-406-37-17

ТОВ “КИЇВ-СКАН” 
ПРОПОНУЄ ТОВАРИ

Найменування товару         кількість  ціна продажу 
                                                                                               (в т.ч.ПДВ)
1. Водонагрівач Ariston 
TI Tronik 100                                        1шт           378,00 грн.
2. Двері металеві               1шт           471,71 грн.
3. Меблі офісні (стіл)               1шт           245.00 грн.
4. Меблі офісні (стіл)               1шт           205.34 грн.
5. Меблі офісні (шафа)               1шт             79,34 грн.
6. Меблі офісні (стіл)               1шт           210,65 грн.
7. Меблі офісні (шафа)               1шт             20,42 грн.
8. Меблі офісні (шафа)               1шт             20,42 грн.
9. Меблі офісні (шафа)               1шт             20,42 грн.
10. Меблі офісні (шафа)               1шт  20,42 грн.
11. Тумба металева               1шт  73,18 грн.
12. Меблі офісні (стіл)               1шт           171,11 грн.
13. Меблі офісні (стіл)               1шт           163,34 грн.
14. Меблі офісні (шафа)               1шт  87,50 грн.
15. Меблі офісні (стіл)               1шт  87,50 грн.
16. Пилосос №312412 ST20        1шт           492,66 грн.
17. Стіл                  1шт  60,06 грн.
18. Шафа для одягу 
на двоє дверей                                  1шт              64,05 грн.
19. Шафа для одягу 
на двоє дверей                                  1шт             64,05 грн.
20. Шафа для одягу                1шт  50,40 грн.
21. Шафа для одягу               1шт  38,85 грн.
22. Кондиціонер без 
труб LG 07 LHD                                   1шт        1955,28 грн.
23. Меблі офісні (стойка)               1шт        1006,30 грн.
24. Стіл робочий                 1шт          890,25 грн.
25 Повітронагрівач 
СВ-5000 R M                                        1шт     49359,37 грн.
26. Пилосос №312412                1шт       1178,04 грн.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

З Л О Д І Ї В  З А Т Р И М А Л И
У Миколаївці в дачному будинку злодій розбив віконне 

скло та викрав бензопили, його затримано.
В будинок по вулиці Садова в Макарові проник злодій.  

Були викрадені побутові речі. У ході оперативних заходів 
встановлено, що крадіжку скоїла гр.С., яка у цьому й зі-
зналась.

У Бишеві по вулиці 40-річчя Жовтня з подвір’я гр.Г. ви-
крали 30 літрів бензину. В ході оперативно-розшукових 
заходів встановлено, що крадіжку здійснив гр.К. Він зі-
знався у скоєному.

С А М О Г У Б С Т В О
В Червоній Гірці у приміщені недовершеного будинку 

покінчив життя самогубством житель села гр.Б. 1992 р.н.

Т Р А Г І Ч Н Е  З І Т К Н Е Н Н Я
На трасі Київ-Чоп сталась дорожньо-транспортна 

пригода. Водій автомобіля „Шкода-Октавіа” зіткнувся з 
моторолером, водій якого від тілесних ушкоджень помер 
на місці.

В И Л У Ч И Л И  Н А Р К О Т И К И
У Макарові по вулиці Механізаторів у будинку гр.С. 

виявлено 200 грамів наркотичної речовини, яку він збері-
гав для власних потреб. Також по вулиці Леніна в квартирі 
гр.Н. виявлено наркотичну речовину. Ведеться слідство.

Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РН та ГФ Макарівського 

РВ ГУ МВС України 
в Київській області, молодший лейтенант.

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

Г РА Ф І К 
особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів Міністерства юстиції

          Стуктурний підрозділ                                   Адреса                                День прийому    Години прийому

Управління із забезпечення взаємодії з 
Державним департаментом України з пи-
тань виконання покарань
Департамент цивільного законодавства 
та підприємництва
Департамент фінансового законодавста

Департамент соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства
Департамент законодавства про право-
суддя, правоохоронної діяльності та ан-
тикорупційної політики
Управління законодавства з питань зе-
мельних відносин, агропромислового 
комплексу та охорони довкілля
Департамент нотаріату та реєстрації ад-
вокатських об’єднань
Департамент у справах цивільного стану 
громадян
Управління експертного забезпечення 
правосуддя
Департамент кадрової роботи та держав-
ної служби
Департамент легалізації та регулювання 
діяльності бюро кредитних історій
Управління розгляду звернень та прийому 
громадян

Департамент міжнародного приватного 
права і міжнародної правової допомоги
Департамент державної виконавчої 
служби

вул. Городецького, 13

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

вул. М.Коцюбинського, 12

пров. Рильський, 10

пров. Рильський, 10

вул. М.Коцюбинського, 12

вул. Городецького, 13

вул. М.Коцюбинського, 12,
вул. Артема, 73

щосереди кожного 
тижня
щосереди кожного 
тижня
щосереди кожного 
тижня
щочетверга кожного 
тижня

щочетверга кожного 
тижня

щопонеділка кожно-
го тижня

щовівторка кожного 
тижня
щовівторка кожного 
тижня
щосереди кожного 
тижня
щосереди кожного 
тижня
щочетверга кожного 
тижня
понеділок, вівторок, 
середа, четвер що-
тижнево
щовівторка кожного 
тижня

щовівторка кожного 
тижня

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

з 10.00 до 17.00

18 грудня о 18 годині 
Макарівський район-

ний будинок культури за-
прошує жителів району  
на концерт автора і вико-
навця, володаря гран-прі 
Міжнародного фестивалю 
пам’яті   М.Круга, лауре-
ата Міжнародної премії 
«Шансон року», переможця 
Міжнародних фестивалів 
“Песни, спетые сердцем”, 
“Золотые купола”, “Мело-

дия Юрмалы”

А л ь б е р т а  С А Л Т И К О В А  .        
ВАРТІСТЬ КВИТКІВ 30, 40, 50 ГРН.
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ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОДАЮ суху дошку 25 мм (шалівку), обрізну, 
необрізну, лаги дубові. Тел. 067-782-41-41.

ПРОДАЮ півбудинку в смт Макарів та авто-
мобіль “Москвич“-2141 з причепом 1990 р.в. 
Тел. 097-491-97-40.

ПРОДАЮ червоно-рябу телицю віком півтора 
роки. Тел. 067-454-23-47.

ТЕРМІНОВО НАЙМУ гараж у Макарові. Теле-
фон - 067-391-50-16.

ПП „ХАРЧУК В.І.” м. ЖИТОМИР 
ВІКНА ТА ДВЕРІ (без посередників)

П р о ф і л і  T r o k a l ,  К Б Є  ( Н і м е ч ч и н а ) . 
5-КАМЕРНІ ЗА ЦІНОЮ 3-КАМЕРНИХ. 

Автоматичні гаражні ворота та захисні ролети. 
Телефони:  (097) 461-96-17; (095)-194-85-62.

* * * * *

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
Макарівська селищна рада інформує про 

те, що на території Макарівської селищної 
ради відсутні кар’єри для видобутку піску та ін-
ших корисних копалин та попереджає про ад-
міністративну та кримінальну відповідальність 
громадян і юридичних осіб за їх незаконний 
видобуток, у тому числі на приватних земель-
них ділянках.

Селищною радою направлено звернення 
до правоохоронних органів щодо посилення 
контролю та проведення упереджувальних за-
ходів щодо недопущення незаконного пово-
дження з надрами.

П І Н О Б Л О К И
530 ГРН. – КУБ. М З ДОСТАВКОЮ.
Телефони: 044-592-58-31; 067-238-41-92.

* * * * *

* * * * *

М А К А Р І В

ТАКСІ “СІМКА”
Ц І Л О Д О Б О В О

Тел: 045-78-60-777

В І Д П О Ч И Н О К  В И Х І Д Н О Г О  Д Н Я

БАНЯ РОСІЙСЬКА 
на дровах 

(вологий пар з віниками,
працює банщик-масажист)

ПЕЙНТБОЛ, РИБАЛКА, ПРОГУЛЯНКА 
НА КОНЯХ, СПОРТЗАЛ, ШАШЛИКИ.
П Р И Й М А Є М О  З А М О В Л Е Н Н Я  Н А 

Н О В О Р І Ч Н І  С В Я ТА .

Макарівський р-н, село Вільне.
Тел.: 093-542-10-00, 045-78-2-21-75.

В І К Н А ,  Д В Е Р І ,  Б А Л К О Н И 
з високоякісного 6-ти камерного німецького профілю.

Макарів, вул. Фрунзе, 20. Телефони: 6-07-60, 
050-447-87-08, 036-851-65-91, дом. 5-22-82.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

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

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

Президія районної організації ветеранів Укра-
їни щиро, тепло та сердечно поздоровляє з ювілей-

ним 80-річчям від Дня народження таких 
ветеранів:

ВАКУЛЕНКА Костянтина 
Костянтиновича та 

МІЩЕНКО Марію Григорівну 
з Макарова,

ОНИКІЄНКО Лідію Йосипівну 
з Гавронщини,

БОРУК Марію Олександрівну з
 Комарівки,

ШЕВЧЕНКА Григорія Несторовича з Пашківки та
КРИВЕНКО Марію Кузьмівну з Мотижина.
Шановні ювіляри! Бажаємо Вам достатку і благо-

получчя, миру, злагоди, душевного спокою в кожній 
родині, міцного здоров’я на довгі роки. Хай затишок, 
тепло, повага та любов назавжди оселяться у Ваших 
оселях. Хай не покидає Вас оптимізм та надія на кра-
ще життя.

Колектив Юріївської сільської ради адресує 
найщиріші та найтепліші привітання секретарю сіль-
ської ради

ЧАЛЮК Надії  Іванівні 
з нагоди ювілейної дати від Дня народження.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде - його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі
Ще років сто бажаємо прожить.
Хай Вам здоров’я, радість і 
достаток
Насиплються, немов 
вишневий цвіт,
Хай намалює доля з буднів свято
І подарує Вам багато щедрих літ!
Гарного Вам настрою, радості, домашнього за-

тишку. Хай усюди Вас супроводжує тільки удача, а лю-
бов рідних завжди освітлює Ваше життя.

Усім теплом наших сердець поздоровляємо з 
Днем народження нашу дорогу іменинницю

КОНДРАТЕНКО Тамару Антонівну.
Спасибі, рідна, за ночі безсонні, за добру під-

тримку в хвилини скрутні, за посміш-
ку теплу і руки невтомні, що вчили 
робити добро на землі.

Ми щиро хочем щастя побажати
І неба чистого, як волошковий цвіт,
Ніколи болю й прикрощів не знати,
Здоров’я мати - аж до сотні літ!
Хай кожен день приносить радість,
Хай світить сонечко завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди!

З любов’ю чоловік, діти та внуки.

Наші шанування та найщиріші поздоровлення з 
нагоди золотої дати - 50-річчя від Дня народження 
адресуємо дорогій свасі

Тетяні Петрівні НЕФЬОДОВІЙ з 
Маковища.

Летять роки, як лебеді у вирій, 
життя іде - його не зупинить. При-
йміть вітання наші щирі - ще до ста 
років зичимо прожить. Хай будуть 
поруч віра і надія, як два крила, що 
впасти не дадуть. І сам Господь по 
милості наділить ще довгих літ й 
щасливу світлу путь. Сміхом онуків 
хай повниться хата, хлібом та сіллю хай буде багата!

З повагою свати Плевако.

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ ЗАГУБЛЕНИЙ державний 
акт на право приватної 
власності на землю серії ІV-
КВ №108667, виданий Би-
шівською сільською радою 
1 липня 2002 року на ім’я 
ЦЕСАРСЬКОГО Віктора 
Івановича, вважати не-
дійсним.

ЗІПСОВАНИЙ договір 
купівлі-продажу житлового 
будинку, який знаходиться в 
селі Бишів по вулиці Мічурі-
на, 8, виданий 7 квітня 1962 
року на підставі рішення 

Бишівської сільської ради на ім’я БАЛАБАНА Олексан-
дра Олексійовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії КВ №0183127, виданий на підставі рішення 
Макарівської райдержадміністрації від 6 червня 1997 
року №186 КСП “Світанок“ по Гружчанській сільській раді 
на ім’я СВЕРТОКИ Михайла Антоновича, вважати не-
дійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ номерний знак ОО359КА на причіп 2ПТС-4 
до трактора, 1989 року випуску, виданий 26 жовтня 2001 
року Макарівською інспекцією Держтехнагляду на ім’я 
КЛИМЕНКО Галини Петрівни з села Комарівка, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії КВ №115883, виданий 
1 вересня 2004 року Макарівським відділом земельних 
ресурсів райдержадміністрації за №179 на підставі до-
говору дарування від 13 березня 2004 року за №949 по 
Гавронщинській сільській раді на ім’я ЯЦИКА Романа 
Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво №2443 на право приватної влас-
ності на будинок, який знаходиться в селі Бишів по вулиці 
Гайок, 19, видане згідно розпорядження органу прива-
тизації Макарівської райдержадміністрації 22 листопада 
2001 року за №43 на ім’я: СЛАВ’ЯНЧУК Надії Юріїв-
ни, СЛАВ’ЯНЧУК Світлани Іванівни та СЛАВ’ЯНЧУКА 
Олександра Івановича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Фасова по ву-
лиці Леніна, 115, видане 20 лютого 1990 року Київським 
міжміським бюро технічної інвентаризації на підставі рі-
шення виконкому Макарівської районної ради №214 від 
24 листопада 1989 року на ім’я ФОКАНОВА Володими-
ра Мойсейовича, вважати недійсним.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської 
ЗОШ – природничо-математичний ліцей висловлю-
ють щире співчуття вчителю школи, заступнику ди-
ректора НВК Коноваленку Ігорю Степановичу з при-
воду тяжкої втрати - смерті

батька.

Колектив Колонщинської ЗОШ висловлює глибоке 
співчуття вчительці Яворській Тетяні Миколаївні з 
приводу тяжкої втрати - смерті чоловіка

Володимира Семеновича.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
9 грудня минуло 40 тяжких, скорботних днів, як 

зловісна смерть забрала від нас найдорожчу Людину
МАРЧЕНКО Ірину Олександрівну.

Рано ти пішла із життя, наша рідна, залишивши 
нам смуток і тугу. Біль утрати не можна передати нія-
кими словами. Скільки житимемо, будемо пам’ятати 
тебе. Хай свята земля буде тобі пухом, а Господь да-
рує небесну благодать.

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

У глибокій скорботі рідні.

П Р О Д А Ю  П О Р О С Я Т
Телефони: 067-305-15-91; 096-872-95-03.

В Е Л И К И Й  Р О З П Р О Д А Ж 
одягу, взуття, біжутерії в універмазі на 2-му 
поверсі у зв’язку із зміною адреси магазину.

Д О  У В А Г И  П Е Н С І О Н Е Р І В !
Аптека, що знаходиться в Макарові по вулиці 
Леніна, 59-Б, надає 5% - знижки на медикамен-

ти всім пенсіонерам при наявності 
пенсійного посвідчення.

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  з а  т е л е ф о н а м и : 
5 - 2 2 - 1 6 ,  0 9 5 - 4 9 2 - 5 6 - 9 9 .

ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ 
ЗА ВИНАГОРОДУ

водійські права на ім’я Лагодного Ю.В. та 
Лагодної Н.І., талони попередження КІА 
№985809, КХА №710985, а також свідоцтво 
на право власності на автомобіль ВАЗ-
21073 д.н. АІ9528ВО на ім’я Лагодного Ю.В.

Звертатися за телефонами: 
5-18-53, 097-883-89-08, 050-445-57-48.

ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 2005 р. випуску, пробіг 12 
тис. км у хорошому стані. Ціна - за домовленістю. 

Те л е ф о н  -  0 9 8 - 3 7 6 - 3 7 - 1 7 .

НОВОРІЧНИЙ РОЗПРОДАЖ 
МЕБЛІВ У МАКАРОВІ 

ПО ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 7-А.

Т О В  “ С Л О Б О Д А  К О “
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

В А Н Т А Ж Н И К І В
 Т А   Б У Х Г А Л Т Е РА .

Оплата - згідно штатного розкладу.
Село Червона Слобода, вул. Заводська, 1.
Телефони: (04578) 9-01-03, 9-02-45.



12 № 50  11  грудня  2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

«Макарівські  вісті»

- громадсько-політична газета.

Засновники - Макарівські районна державна адміністрація, 

районна рада, трудовий колектив редакції.

Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл., 

вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.

Свідоцтво про реєстрацію №203,
 серії КІ від 24.03.1997 року.

Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Газету набрано і зверстано в редакції газети 

«Макарівські вісті».
Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук» 

03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3
Тираж: 2450,  зам.        .    

Адреса редакції: 08000, смт.Макарів Київської обл.,
вул.Пушкіна, 3.

Телефони:  (код 278)  редактора - 5-13-44;
 відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98, 

листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами  та оголошень - 5-14-98 (факс).

E-mail: makariv_visti@mail.ru

Редактор
Петро СУХЕНКО.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації  в оголошеннях - 
рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами

1 4  -  2 0  Г Р УД Н ЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

Цей тиждень, як i ми-
нулий, сприятливий для 
пошуку роботи i працевла-

штування. Вiдносини в колективi 
будуть нерiвними, але якщо 
вiдокремлювати емоцiї вiд справдi 
важливого, то щось iстотно може 
змiнитися особисто для вас на кра-
ще. Стреси знiмайте пiдвищеною 
фiзичною активнiстю, особливо, 
в першiй половинi тижня. Кориснi 
профiлактичнi, очиснi заходи, дiєти. 
У вихiднi не створюйте приводiв для 
ревнощiв в особистих стосунках.

Сприятливi днi: 17, 20; неспри-
ятливi: 16.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Прийшов час плани 

втiлювати в реальнiсть. Пiд-
вищується чуття вигоди, i ви 

зможете зробити правильнi внески 
i придбання. Оптимальними днями 
для цього будуть четвер i п`ятниця. 
З середи по п`ятницю знайдiть час 
для косметичних процедур, сходiть 
у перукарню, придбайте нову кос-
метику. У вихiднi вашi реакцiї на 
вчинки близьких людей можуть 
бути несподiваними. Тому сприй-
майте те, що вiдбувається, легко, 
прагнiть вiдразу миритися.

Сприятливi днi: 14, 20; неспри-
ятливi: 16.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Будьте уважнi у понедiлок 

i вiвторок, особливо в подо-
рожах. Краще не планувати 

на цi днi важливі справи, ремонтні 
роботи i поберегти свої домашнi i 
робочi комп`ютери. На середу i чет-
вер можна призначати особистi i 
дiловi зустрiчi, вести активне листу-
вання. У п`ятницю i суботу ситуацiї 
можуть виходити з-пiд контролю. 
Щоб не наробити помилок, займай-
теся тiльки поточними справами. 

Сприятливi днi: 14; неспри-
ятливi: 17.

РАК (22.06-22.07)
Багато чого зараз ви-

пливає на поверхню. Об-
становка сприяє активно-

му прояву власної позицiї, але це 
може супроводжуватися стресами 
i пiдвищеною стомлюванiстю. В 
органiзмi найуразливiша печiнка, 
тому краще обмежити вживання 
жирiв i вуглеводiв. Основнi справи 
плануйте на другу половину тижня. 
Поїздки, розваги будуть особли-
во вдалими в недiлю. Дiловi плани 
можна поєднувати з особистими.

Сприятливi днi: 14, 19; неспри-
ятливi: 18.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У понедiлок i вiвторок 

зведiть до мiнiмуму витра-
ти i не поспiшайте приймати 

рiшення, де є ризик матерiальних 
втрат. З середи активно спiлкуйтеся 
з тими, хто може допомогти у рiшеннi 
професiйних питань. Новi знайом-
ства будуть приємними i корисни-
ми. Романтичнi настрої охоплять 
усiх Левiв, незалежно вiд сiмейного 
стану. Легкий флiрт - це те, що вам 
зараз необхiдне, щоб пробудити 
iнтерес i до iнших сторiн життя.

Сприятливi днi: 17, 20; 
несприятливi: 15.

ДIВА (24.08-23.09)
Подiї у понедiлок i вiвторок 

задають ритм i змiст усьому, 
що вiдбуватиметься в останнi 

тижнi року. Не поспiшайте проявля-
ти активнiсть, але не вiдмовляйтеся 
вiд пропозицiй. Залиште можливiсть 
кiлька днiв подумати, чи вистачить 
сил i бажання взяти на себе додат-
кове навантаження. Цiлком iмовiрно, 
що вам захочеться змiнити житло 
або на вас чекають iншi важливi 
змiни в будинку. Найкращi днi для 
активної дiяльностi - четвер i недiля.

Сприятливi днi: 14; неспри-
ятливi: 17.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень розташовує до 

активного спiлкування, по-
їздок, вирiшення питань у 

рiзних iнстанцiях. Вiдносини з роди-
чами теж можуть вийти на перший 
план. Прагнiть дiйти компромiсу, 
якщо вiдчуваєте, що пристрастi 
розгоряються. Не поспiшайте 
нiчого змiнювати в першу половину 
тижня. Рiшення знайдете ближче до 
вихiдних. На цей час слiд планувати 
основнi справи i культурнi заходи.

Сприятливi днi: 19; неспри-
ятливi: 16.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Можливо, вам потрiбно 

ухвалити важливе рiшення 
у понедiлок або вiвторок у 

результатi обставин, що швидко 
розвиваються. Не плануйте на цi днi 
багато рiзноманiтних справ, краще 
зосередьтеся на найважливiшому. 
Зустрiч, розмова, одержаний лист 
можуть щось iстотно змiнити в осо-
бистих стосунках. Обстановка буде 
напруженою, i має сенс збiльшити 
фiзичне навантаження. У недiлю 
сходiть у сауну.

Сприятливi днi: 20; неспри-
ятливi: 14.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Якщо змiни назрiли, не 

гальмуйте природний хiд 
подiй, навiть якщо це зажадає 

вiд вас великої витрати сил i емоцiй. 
Усе зараз вiдбувається швидко, але 
легко втратити можливiсть вийти 
на новий рiвень, одержати кращу 
роботу або зайнятися прибутковою 
справою. У всiх переговорах або 
душевних розмовах прагнiть чути 
партнера, не висловлюйте катего-
ричних думок. У кiнцi тижня можна 
оформляти документи.

Сприятливi днi: 18, 20; неспри-
ятливi: 15.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Справи поступово полi-

пшуються, i можна понизити 
навантаження, бiльше часу 

придiлити особистим питанням. Хоч 
би один день видiлiть для виїзду на 
природу, щоб позбавитися наван-
таження турбот i по-новому оцiнити 
свої обов`язки i перелiк справ, якi 
чекають своєї черги. Iнформацiя, 
одержана у п`ятницю, може по-
вернути вас до старих планiв. Але 
остаточне рiшення приймайте не 
ранiше недiлi. У вихiднi порадуйте 
себе спiлкуванням з друзями.

Сприятливi днi: 16; неспри-
ятливi: 17.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Можливi проблеми, 

пов`язанi з електронiкою, або 
iншими засобами зв`язку. У 

спiлкуваннi теж може вiдчуватися 
напруга. Вам краще зосередити-
ся на iнтелектуальнiй дiяльностi та 
менше спiлкуватися i дискутувати 
в першiй половинi тижня. У четвер 
i п`ятницю можна робити покуп-
ки для себе i придбати подарунки 
до свят. Це сприятливий час для 
поїздок (до полудня у п`ятницю) i 
вирiшення особистих питань.

Сприятливi днi: 19; неспри-
ятливi: 15.

РИБИ (20.02-20.03)
У вас майже не зали-

шається часу для особис-
того життя. Зате на роботi 

вiдбувається багато змiн, i вам не 
варто вiдмовлятися вiд додатково-
го навантаження, якщо воно добре 
оплачується або обiцяє пiдвищення 
на посадi. Будьте уважнi у понедiлок 
i вiвторок, якщо плануєте важливi 
зустрiчi або поїздки. У четвер 
i п`ятницю можете обрати час 
для вiдвiдин окулiста. Компреси, 
гiмнастика для очей допоможуть 
зняти i загальну напругу.

Сприятливi днi: 19, 20; неспри-
ятливi: 18. 

За словами головного 
інженера бази Лю Даня, 
кліматичні умови цьо-
го року, що відзначався 
сильними снігопадами, 
позитивно вплинуть на 
репродукційну активність 
більш як 400 тигрів.   В 
очікуванні рекордного по-
томства працівники Хар-
бінського лісопарку цієї 
зими  забезпечать дорос-
лих тигрів хорошим харчу-
ванням. А також створять 
тваринам добрі умови для 

рухливого способу життя, щоб 
вони навесні і влітку наступного 
року народили здорових тигре-
нят, сказав Лю Дань.

Маньчжурські тигри занесені 
Всесвітнім фондом дикої приро-
ди у список десяти рідкісних видів 
світової фауни, які знаходяться на 
межі знищення. Вони мешкають в 
основному в Північно-Східному 
Китаї, в Сибіру і на Далекому Схо-
ді Росії. У 1986 році у провінції 
Хейлунцзян були створені Хар-
бінський лісопарк маньчжурських 
тигрів і Центр з утримання і роз-
ведення тварин сімейства котя-
чих “Хендаохецзи”. З того часу 
кількість маньчжурських тигрів, 
які мешкають там, збільшилася з 
восьми до нинішніх більш як 800.

НОВІ РЕКОРДИ

З ВА Р Е Н Е  Н А ЙМ І Ц Н І Ш Е 
П И В О  У  С В І Т І

Його приготувала неве-
лика шотландська пивоварня 
BrewDog. Міцність напою під 
назвою  “Тактичний ядерний 
пінгвін” становить 32 відсотки.

Поки що зварено 500 пля-
шок нового пива об’ємом 0,33 
літра. Ціна однієї пляшки - 30 
фунтів стерлінгів (50 доларів 
США).

Назві пива сприяла техноло-
гія його виготовлення. Вироб-
ництво першої партії велося на 
місцевій фабриці з виготовлен-
ня морозива, де шляхом замо-
рожування вода відділялася від 
алкоголю, що підвищило його 
концентрацію. Після цього пиво  
“доходило” в бочках для віскі 
протягом півтора року.

МАНДРІВНИКИ І МАНДРИ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ПОЧИНАЄ ПЕРЕВІРЯТИ 
ВІДБИТКИ ПАЛЬЦІВ У ТУРИСТІВ

Новий механізм контролю тор-
кнеться туристів, які перетинають 
кордон на підставі біометричних віз 
і дозволів на в’їзд. Нова процедура 
запроваджена з 30 листопада, пише 
газета “Аргументы и факты”.

“На в’їзді до Сполученого Коро-
лівства пасажири з біометричними 
візами і дозволами на в’їзд проходи-
тимуть сканування відбитків пальців 
у пунктах прикордонного контролю, 
- говоритися в повідомленні. - У біль-
шості випадків використовуватимуться великий і вказівний пальці пра-
вої руки”. Потім ці відбитки порівнюватимуться з узятими при подачі 
документів зразками.

Ці перевірки проводитимуться для того, щоб переконатися, що до Ве-
ликобританії в’їжджає саме та людина, яка подавала документи на візу.

Протягом останніх кількох років британські дипломатичні пред-
ставництва за кордоном практично повністю перейшли на видачу віз із 
зняттям біометричних даних.

70 відсотків користувачів не уявляють себе 
без Інтернету. Про це, як повідомляє ХАКЕР.ру, 
свідчать результати дослідження міжнародної 
консалтингово-аудиторської компанії Synovate.

Лідирують в Інтернет-залежності британці: се-
ред опитаних 92 відсотки зізналися в пристрасті 
до Інтернету, за ними йдуть іспанці (91 відсоток) і 

австралійці (90 відсотків). Четверте місце поділили 
між собою датчани й американці. Цікаво, що краї-
ни з найбільшою Інтернет-аудиторією, наприклад, 
Китай, показали не дуже високий, порівняно з єв-
ропейцями, рівень Інтернет-залежності (70 відсо-
тків). Найменше залежною від Інтернету виявилася 
Канада (46 відсотків).

НАЙ-НАЙ

М А Н Ь Ч Ж У Р С Ь К І  Т И Г Р И  О Б І Ц Я Ю Т Ь 
А К Т И В Н О  П Л О Д И Т И С Я  У  “ С В І Й ”  Р І К

У 2010-му - році жовтого металевого Тигра за китайським мі-
сячним календарем - на найбільшій у світі базі зі штучного роз-
ведення маньчжурських тигрів, розташованій у північно-східній 
китайській провінції Хейлунцзян, розраховують отримати біль-
ше ста дитинчат цього виду тварин.

Уже традиційними 
стали в районі місяч-
ники благоустрою. 
Чимало зроблено в 
райцентрі, селах у 
наведенні чистоти на 
вулицях, біля вироб-
ничих підприємств, 
установ, осель гро-
мадян. Проте істина, 
яку не раз чув кожен 
з нас, а, можливо, 
й сам виголошував: 
чисто не там, де при-
бирають, а там, де не 
смітять, так і не стала 
правилом. На жаль, 
стихійні сміттєзвалища все ще можна побачити на околицях багатьох населе-
них пунктів. Ось і цю гору сміття наш фотокор зафіксував у Макарові на об’їзній 
дорозі неподалік центральної районної лікарні.

Наступний наш маршрут проляже...

Ф  О  Т  О  Ф  А  К  Т

НЕДОЛІКИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

СЕМЕРО З ДЕСЯТИ КОРИСТУВАЧІВ ВИЗНАЮТЬ СВОЮ 
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ


