
1№ 3  15  січня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті
П’ЯТНИЦЯ,

15 січня 

2010  року

№ 3 (10595)

Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ
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Н А  З У С Т Р І Ч

Київське обласне територіальне  відділення 
Антимонопольного комітету України проводить 
день «відкритих»  дверей

21 січня 2010 року в Київському обласному тери-
торіальному відділенні Антимонопольного комітету 
України — день «відкритих» дверей. 

Початок заходу об 11.00.
Усі бажаючі ознайомитись з роботою відділення мо-

жуть прийти у зазначений час за адресою: м. Київ, пл. Л. 
Українки, 1 (приміщення Київської обласної державної 
адміністрації, зустріч групи в холі на першому поверсі). 

Обов’язкова попередня акредитація за телефонами: 
(044) 286-85-21, 286-80-77 (до  18.00 20.01.2010 р.)

Для представників ЗМІ необхідно мати при собі 
посвідчення, для громадян – паспорт.

Програмою заходу передбачається відвідування-
екскурсія Київського обласного відділення Анти-
монопольного комітету України та ознайомлення з 
його роботою. О 12.00 у кім. 950 відбудеться прес-
конференція голови відділення Ніни  Борисівни До-
ктаренко, під час якої  буде  оприлюднена інформація 
щодо підсумків діяльності відділення за 2009 рік та 
плану роботи на 2010 рік.

Прес-служба  Київського обласного 
територіального відділення Антимонопольного 

комітету України.

- Пане Зегберс, що очікує 
Європейський Союз від пре-
зидентських виборів в Украї-
ні?

- Треба зазначити, що ЄС 
не має консолідованої позиції 
з українського питання. Кожна 
країна в рамках ЄС продовжує ді-
яти у своїх власних національних 
інтересах. Тому держави Східної 
Європи, звичайно, з більшою 
увагою слідкують за подіями в 
Україні, але  ЄС має наразі більш 
нагальні внутрішні проблеми.

- Чи можна тоді сказати, 
що політикам у Брюсселі бай-
дуже, хто прийде до влади в 
Україні?

- Тут скоріше важливо не те, 
хто саме прийде до влади,  голо-
вне, щоб з цією людиною при-
йшла політична стабільність. Це в 
інтересах ЄС. Звичайно, у разі не-
гативних сценаріїв на кшталт ма-
сових махінацій Євросоюз зверне 
більше уваги на події в Києві, але 
маємо сподіватися, що такого 
розвитку ситуації не відбудеться. 
Європейські політики будуть за-
доволені, якщо нові вибори по-
збавлять Україну від постійних 
стресів, які мали місце останнім 
часом. Було б добре, якби нова 
політична сила не була б відверто 
антиросійською. Всім було би від 
того легше, якщо майбутній пре-
зидент України мав би добрі від-
носини з Кремлем.

- В очах ЄС розвивається 
Україна після “помаранчевої” 
революції шляхом демокра-
тії?

- Якщо чесно, то в ЄС скоріше 
ігнорують процеси в Україні, а не 
слідкують за ними. Через постій-
ний політичний хаос у Києві бага-
то хто з європейських політиків 
уже давно не розуміє, що саме 
відбувається в політичному жит-
ті вашої країни. Дотепер у Києві 
спостерігається тенденція, коли 
на політичні рішення впливають 
бізнес-групи або, як у вас їх на-
зивають, олігархи. Вони думають 
лише про власні інтереси. Якщо 
Україна хоче, щоб її почули в 
Брюсселі, їй треба спочатку ви-
значитися зі своїми конкретними 
бажаннями і почати говорити в 
один голос. ЄС не хоче бачити 
у своїх лавах країну, де сьогод-
ні говорять одне, а завтра інше. 
Крім того, Євросоюз не готовий 
прийняти державу з внутрішніми 
конфліктами. Тут я маю на увазі 
конфлікт у Криму.

- Але загалом Україну чека-
ють в ЄС?

- Думаю, так. Я особисто вва-
жаю, що доцільно тримати двері 
ЄС відчиненими для України. Ві-
дібрати в неї перспективу вступу 
було б помилковим політичним 
сигналом, який би загальмував 
розвиток країни. Але поки що 
інструменти “Європейської по-

літики сусідства” та “Східного 
партнерства” відповідають дій-
сності. Коли ж українське сус-
пільство наблизиться до “копен-
гагенських” критеріїв, то зможе 
вступити в ЄС. Часові рамки 
наразі звичайно назвати важко. 
Цьогорічні президентські вибо-
ри є важливими, аби показати 
Брюсселю, що Київ рухається у 
правильному, демократичному 
напрямку. 

- Чи відповідає, на Вашу 
думку, існуюча політична сис-
тема в Україні демократичним 
стандартам? Чи була б парла-
ментська модель більш опти-
мальною?

- Важко сказати, яка саме по-
літична система є кращою або 
більш демократичною. Все за-
лежить від конкретної країни, де 
така система вибудовується ро-
ками або навіть століттями, вра-
ховуючи історичні передумови. 
Якщо ми подивимося на україн-
ську історію, то було б непогано, 
аби в політиці були більше пред-
ставлені інтереси регіонів. Од-
нак сліпо почати переписувати 
Конституцію є політично безвід-
повідально.

- Чи віддаєте Ви особисто 
перевагу комусь з українських 
кандидатів на пост президен-
та?

- Президентом має стати, 
звичайно, та людина, за яку про-
голосує більшість українців. А хто 
програє, має з цим змиритися, а 
не починати переписувати Кон-
ституцію чи виводити людей на 
вулиці. У цьому і полягає демо-
кратія: головне, не хто перемо-
же, а як.

Ганна 
СНІГУР-ГРАБОВСЬКА, 
Берлін (УКРІНФОРМ).

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ - ОЧИМА ЄВРОПЕЙЦЯ

ГОЛОВНЕ,  НЕ ХТО ПЕРЕМОЖЕ, А ЯК
За перегонами кандидатів, що  закінчуються, слідкували 

не лише в Україні, а й за кордоном. Що очікує Європейський 
Союз від нового українського президента? Яке значення 
мають вибори для європейського майбутнього країни? Чи 
потрібна Україні парламентська система? На ці та інші за-
питання  відповідає директор Центру глобальної політики 
Вільного університету Берліна професор Клаус ЗЕГБЕРС.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Окружна виборча комісія ТВО №92 повідомляє, що від-

повідно до частин 1, 14 статті 24, пункту 3 першої частини 

статті 26 Закону України “Про вибори Президента Украї-

ни” постановою окружної виборчої комісії від 12.01.2010 

р. №20 внесено зміни до складу членів звичайних та спе-

ціальних виборчих дільниць територіального виборчого 

округу №92, утворених відповідно до постанови окружної 

виборчої комісії від 21.12.2009 р. №9.

Із   зазначеними   змінами   можна   ознайомитися   у   

приміщенні окружної виборчої комісії за адресою: м. Фас-

тів, пл. Соборна, 1, адмінбудинок рад, каб. 109. 

Окружна виборча комісія ТВО №92.

1 7  С І Ч Н Я  -  В И Б О Р И  П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И

У день Нового року за старим стилем за давнім народним звичаєм жіночий фольклорний 

колектив “Ясен-цвіт” з Ясногородки зичив здоров’я та достатку не лише односельцям, а 

й жителям райцентру. Ось цю світлину ми зробили, коли вони співали щедрівки і засіяли 

житом-пшеницею на щастя, на здоров’я колектив редакції. 
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– Володимире Михайловичу, 
чого зараз найбільше не вистачає 
нашій владі? 

– Передусім – совісті і відповідаль-
ності. Якби можновладці не думали 
лише про себе і своїх партнерів по 
закулісному бізнесу, а ще про те, як 
отримати свої «срібняки» за виконання 
вказівок закордонних хазяїв – у нас все 
було б по-іншому. Але час цієї влади чи, 
точніше, безвладдя минає. Бо такого 
безладу і такої наруги над собою люди 
не терпітимуть. Так що, переконаний, 
відбудуться зміни на краще.

– По всій Україні люди скаржать-
ся на те, що з нинішнім зростанням 
цін пенсій і зарплат не вистачає на-
віть на найнеобхідніше. І підвищен-
ня, на жаль, поки що майже не ря-
тують…

– Те, що нам вдалося зробити – під-
вищити мінімальні пенсії і зарплати 
– це перший, цілком необхідний, але, 
звичайно, далеко недостатній крок. 
Своє завдання як Президента бачу в 
тому, щоб теперішній принизливий 
«мінімум» замінити гідним стандартом 
соціального забезпечення, який буде 
неухильно гарантуватися державою. 
Звичайно, для цього потрібно вирішу-
вати цілий комплекс проблем. Переду-
сім – піднімати економіку і ліквідувати 
засилля олігархів і їхніх ставлеників у 
владі. Що стосується цін, то, на моє 
переконання, держава має суворо 
контролювати ціни на продукти, ліки і 
товари першої необхідності. Для цьо-
го треба забезпечити власне контроль 
над цінами і якістю продуктів і товарів, 
передбачити відповідні компенсації 
громадянам, залежно від рівня їхньо-
го достатку, а також передбачити різні 
компенсаторні механізми для вітчиз-
няних виробників. Ми обов’язково це 
зробимо, і матимемо в достатку якіс-
них вітчизняних продуктів за прийнят-
ною для кожного ціною.

– Росія минулого року значно 
підвищила для України ціни на газ. 
Це призвело до падіння промисло-
вого виробництва, підвищення ко-
мунальних тарифів для громадян. 
Як вирішувати проблему? 

– Нинішня влада зіпсувала відноси-
ни з Російською Федерацією – це по-
вністю на її совісті. Крім того, не змогла 
відстояти наші національні інтереси у 
стратегічно важливому питанні енер-
гетичної безпеки. На моє переконання, 
потрібно вибудовувати нормальні, вза-
ємовигідні стосунки з сусідами – тоді і 
проблем таких не матимемо. Ми маємо 
якомога швидше створювати Єдиний 
економічний простір з Росією, Білорус-
сю, Казахстаном, іншими нашими сусі-
дами по СНД. Якби наші державці і по-
літики діяли злагоджено, то ми не мали 
б такої кризи, і ціни на енергоносії були 
б нижчими. Впевнений, що так воно в 
нас і буде. Крім того, працюючи разом, 
об’єднуючи наші зусилля, ми зможемо 
на рівних конкурувати з транснаціо-
нальними компаніями, які не пускають 
нас на зовнішні ринки. Непродумана, 
непослідовна і, по суті, безвідповідаль-
на зовнішня політика призводить до 
того, що страждають мільйони наших 
громадян. Скорочуються зарплати, 
зростає безробіття і ціни. Комунальні 
тарифи, що ростуть вслід за цінами на 
газ, держава має регулювати і робити 
прийнятними для громадян. Це – свя-
тий обов’язок влади, і якщо вона цей 
обов’язок не виконує, то влада ця не-
професійна і безвідповідальна, і вона 

мусить поступитися місцем тим, хто 
хоче і може працювати краще. Якщо 
говорити конкретно, то ми плануємо 
вирішувати проблему надто високих 
комунальних тарифів двома шляхами 
– по-перше, добитися зниження цін 
на імпортний газ і наростити власний 
видобуток, і, по-друге, запровадити 
справедливі і дієві компенсації грома-

дянам і родинам, яким тяжко сплачу-
вати комунальні тарифи. Від цього ви-
грають і наша промисловість, і люди. 
Звісно, для вирішення питання тарифів 
необхідно зробити ще одне – відігнати 
нечистих на руку великих і малих олі-
гархів від газової сфери. Раз і назавжди 
покласти край зловживанням у сьогод-
нішніх неймовірних масштабах поклика-
на моя антикорупційна програма.

– Володимире Михайловичу, 
наші вчителі і медики, працівники 
культури хронічно отримують дуже 
низькі зарплати. Ще більше заго-
стрює становище криза: наприклад, 
попри деклароване підвищення за-
робітної плати, у сфері освіти вона 
фактично залишилася незмінною з 
минулого року. В медицині ще гір-
ше. А ціни на деякі необхідні про-
дукти і товари встигли вирости в 
рази…

– За будь-якої нагоди я дякую на-
шим вчителям і лікарям за їхню по-
движницьку працю, і зараз хочу зроби-
ти це ще раз. Неприйнятне становище 
з фінансуванням освіти і медицини 
необхідно негайно виправляти. Зро-
зуміло, що темпи поліпшення оплати 
праці тут залежать від загального стану 
нашої економіки. Однак у будь-якому 
разі я доб’юся закріплення законом га-
рантії оплати праці в освіті і медицині 
не нижчої, ніж у середньому по еконо-
міці. Ми всі в неоплатному боргу перед 
вчителями, викладачами, лікарями, 
медичними сестрами. Їхня праця – це 
по-справжньому державна праця. Зна-
чення роботи для держави сільського 
вчителя і фельдшера у ФАПі набагато 
більші, ніж сумнівна користь, яку при-
носить Україні якийсь одинадцятий 
заступник міністра в Києві. Тому я вва-
жав і вважаю, що держава нарешті має 
виконати свій обов’язок перед освітя-
нами, медиками, працівниками галузі 
культури і прирівняти їхнє забезпечен-
ня і соціальні гарантії до рівня держав-
них службовців. 

– Чимало наших підприємств і 
підприємців, особливо останні пів-
року, використовують кризу як при-
криття для того, щоб скорочувати 
працівникам зарплату, а то і взагалі 
не платити. Що держава може зро-
бити для захисту трудівника?

– Гадаю, слід почати з того, що дер-
жаві, на жаль, повною мірою не вдалося 
створити належних умов для того, щоб 
бізнес працював відповідально. Але ми 
виправимо ситуацію. Нещодавно Блок 
Литвина у Верховній Раді провів Закон 
про погодинну оплату праці. Це, без-
перечно, посилить відповідальність 
власників і керівників підприємств пе-
ред працівниками. Звичайно, попе-
реду ще великий шлях, але ми його 
обов’язково пройдемо. Ми плануємо 
добитися того, щоб права і інтереси 
нашого працівника були захищені на 

рівні найрозвиненіших європейських 
країн. З іншого боку, навіть з власного 
досвіду поїздок Україною, я знаю чи-
мало прикладів сумлінного ставлення 
підприємств до працівників, до їхніх 
родин, до міст і сіл, де вони працюють. 
Такі підприємства створюють належні 
умови праці, турбуються про безпеку 
на робочих місцях, захист довкілля, 
розвивають соціальну сферу. Відповід-
но, і держава має заохочувати чесного 
виробника замовленнями постачання 
товарів і послуг та іншими способами. 

– Ваша програма вважається од-
нією з найбільш насичених у пла-
ні вирішення соціальних питань. 
«Доведення частки оплати праці у 
виробничій сфері з 8% до 30% со-
бівартості продукції, забезпечення 
співвідношення мінімальної до мак-
симальної заробітної плати в пропо-
рції 1 до 5 ...”. Думаєте сьогодні це 
можливо реалізувати?

– Відповім запитанням на запитан-
ня. А погодинну оплату праці можна 
було реалізувати? Коли ми внесли цей 
пункт у свою передвиборну програму, 
ніхто не вірив, що в Україні це можливо. 
Але подивіться результат: закон при-
йнятий і працює. Я наголошую: ніколи 
не займався популізмом окозамилю-
ванням. Все, що є в моїй програмі, ре-
алізовувати можна і потрібно. Повірте, 
все перевірено і прораховано еконо-
містами, узятий передовий досвід за-
рубіжних країн. Все це буде працюва-
ти, потрібна тільки політична воля, щоб 
піти на цей крок.

 В Україні 80% економіки перебу-
ває в приватних руках. Коли у нас була 
сприятлива економічна кон’юнктура, 
то, наприклад, власники металургій-
них підприємств отримали прибуток 
на 10 років вперед. Це справедливо? 
А співвідношення зарплат працівників 
державного сектора і керівників дер-
жави? Є такий неофіційний показник 
– співвідношення зарплат вчителя і 
президента. Так ось, у США це 1 до 6, в 

Литві – 1 до 3,5, в Україні 1 – 30! Влада 
не повинна жити, будучи настільки віді-
рвана від народу.

– І тому ви пропонуєте не тіль-
ки підвищення зарплат вчителям, 
лікарям та працівникам сфери 
культури до рівня середньої в еко-
номіці, але й забезпечення їм соці-
альних гарантій на рівні держслуж-
бовців?

– Цілком вірно. Коли мене запи-
тують, де взяти гроші, я відповідаю: 
а подивіться на сьогоднішній апарат 
держслужбовців! Як мінімум на 40% 
адміністративно-управлінський апарат 
можна скоротити. У нас друга стаття 
за видатками держбюджету - це «дер-
жавне управління» (перша - соціальна) 
- такого немає ніде в світі! У нас люди 
живуть за принципом: «Мы не сеем, 
не пашем, не строим, мы гордимся 
общественным строем». І потрібно за-
брати статус держслужбовців у значної 
частини тих людей, які знаходяться в 
Києві.

– Як «людина з села» Володимир 
Литвин має намір вирішувати на 
президентському посту проблеми 
селян?

– А ви знаєте, в чому головна про-
блема села? У тому, що за останні два 
десятки років вирішенням проблем се-
лян ніхто не займався. Мене вражає, 
коли я приїжджаю в село і запитую, як 
селяни переживають кризу? Відповідь: 
так, як звичайно. Село майже не помі-
тило нинішньої кризи, тому що криза в 
селі ніколи і не закінчувалася! На селі 
у нас завжди криза. І тому я вважаю, 
що головне, що потрібно селу, так це 
те, щоб його проблемами хтось на-
решті серйозно зайнявся. Не на рівні 
нашої маленької фракції в парламенті, 
яка як могла підтримувала селян, а на 
рівні держави. Що необхідно зробити? 
По-перше, рішуче припинити погра-
бування селян. Ми проведемо ревізію 
всіх сільськогосподарських земель, 
скасуємо незаконні операції купівлі-
продажу, залучимо до кримінальної 
відповідальності земельних шахраїв, 
які відібрали у селян їхні наділи. Необ-
хідно створити Державний земельний 
банк, який матиме  виключне право на 
купівлю земельних паїв. Хоче селянин 
продати свій пай - хай продає держа-
ві за серйозні гроші, а не олігархам 
за безцінь. Потрібно посилити контр-
оль над орендарями: селяни повинні 
отримувати в якості орендної плати не 
мішок зерна, а відсоток від урожаю, 
зібраного орендарем. Для підтримки 
самих фермерів введемо пільгове кре-
дитування господарств, які використо-
вують земельний пай за прямим при-
значенням та пільгове оподаткування 
створюваних сільських підприємств 
строком на п’ять років. Безумовно, 
повинна бути посилена державна під-
тримка сільських товаровиробників, 
допомога у виході на ринки збуту. Це 
тільки перший і ключові кроки, які має 
робити держава назустріч селу.

– Останнє запитання: якою 
буде Україна при президентові Лит-
вині?

– Україна буде заможною і процві-
таючою. А головне, буде багатим та 
процвітаючим народ. Причому весь, а 
не п’ятдесят сімей, як сьогодні. Мене 
часто питають: навіщо Литвин йде на 
вибори? Відповідаю: не допустити, 
щоб країну на чергові п’ять років відда-
ли у власність кланам. Для мене ключо-
ве і найважливіше питання - що буде з 
країною, з людьми, які в ній живуть, за-
втра. Тому в новому році сердечно ба-
жаю усім українцям міцного здоров’я, 
щастя, радості, успіхів, достатку і до-
бра. А ще – сил і наснаги працювати 
для своєї родини і всієї України, не-
втомності у творенні добра, мудрос-
ті і злагоди – у кожній родині і всьому 
суспільстві. Наперекір усім тривогам і 
негараздам – віри у власні сили і свою 
щасливу зірку. Ми обов’язково справ-
димо надії на краще.

Я К О Ю  Б У Д Е  У К Р А Ї Н А 
З А  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А  Л И Т В И Н А ?

Володимир Литвин свою президентську кампанію прово-
дить серед людей. Особисто. По всій Україні, в обласних і 
районних центрах, у великих містах і маленьких селах тисячі 
громадян приходять на відверту розмову з ним. Але охочих 
почути відповіді на свої наболілі питання – набагато більше 
за тих, кому випадає нагода побувати на зустрічі з кандида-
том. Тому газета поставила йому запитання, що найчастіше 
звучать на зустрічах з громадянами. 
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Ми отримали чимало новорічно-
різдвяних привітань від політичних 
лідерів. І це, напевно, той єдиний 
раз у рік, коли нас не так дратували 
добре відомі голоси. Бо навіть теле-
бачення стало трішки м’якшим та до-
брозичливішим.

Підбиваючи підсумки 2009, отри-
мали дещо сірувату картину із липо-
вою посмішкою жінки-коси, яка все 
ще продовжує годувати 
людей псевдоідеологі-
єю. Чужі, зате солодкі 
пасіки з медом, якого 
не вистачить на голо-
дну паралізовану укра-
їнську армію. Здобули 
цілу гору обіцянок, що 
тільки нагромадилися у 
нашому мозку. 

Та не все так сумно, 
бо є й ті, кого справді 
хвилюють наші прості 
проблеми: аби діти не 
голодували, пенсіоне-
рів не забували, меди-
ків шанували. 

Великою родиною 
зібралися на свято зу-
стрічати 2010. З усіх 
куточків України при-
їхали брати, сестри, 
племінники. Так от, 
наш «аксакал» дядько Валерій (він 
з самого початку становлення не-
жалежності у курсі всіх політичних 
подій) сказав, що єдиний серйоз-
ний кандидат на пост Президента 
України – Віктор Янукович. 

Виявляється, що саме завдяки 
йому місцеві дитячі садочки оснас-
тили необхідними побутовими при-
строями, обігріли і подали гарячу 
воду в приміщення дошкільної осві-
ти. Надійшла допомога й у медичні 
заклади, які звернулися до громад-
ських приймалень кандидата. 

Згадували і законопроект про 
підвищення пенсій, що його ініціюва-

ла Партія регіонів та проголосувала 
за покращення одностайно. На від-
міну від бютівців, які продовжують 
порушувати порядок пенсійних на-
рахувань. Віктор Федорович пообі-
цяв, що підвищить статки пенсіоне-
рів, аби в новому 2010-му й справді 
стало краще жити. 

Перспективи для країни із пре-
зидентом Віктором Януковичем 

виглядають приблизно так: кризу 
буде подолано, а українська еко-
номіка стане на шлях динамічного 
розвитку. Малий та середній бізнес 
захистить держава, за рахунок зни-
ження податків та доступу до кре-
дитних ресурсів. 

Відроджене українське село 
заживе заможно, а місцеве само-
врядування стане міцним та надій-
ним фундаментом народовладдя, 
шляхом розширення повноважень 
місцевих рад та розвитку територі-
альних громад.

На українців чекає високий рі-
вень соціального захисту та якісне 

медичне обслуговування. Бо Віктор 
Янукович планує поступово збіль-
шувати обсяги бюджетного фінан-
сування системи охорони здоров’я 
та посилити державний контроль 
за якістю надання медичних послуг 
населенню. 

Крім того, збільшення житлового 
фонду дасть можливість молодим 
сім’ям та людям із обмеженими фі-

зичними можливостя-
ми отримати доступне 
житло. Бо на 10 років 
вже заплановано побу-
дувати близько 1 міль-
йона квартир для жите-
лів України. 

Юнаків більше не 
будуть примусово тяг-
ти до лав армії, адже з 
2011 – наша армія ста-
не контрактною та по-
сучасному переозбро-
єною. А Україна посяде 
гідне місце у світовому 
співтоваристві як силь-
на і заможна держава. 

Що ми здобули у 
2009 році? Чи виправ-
далися помаранчові 
надії? Чи відбувся слав-
нозвісний «прорив»? – 
Ні. Тож хочеться вірити, 

що «любі друзі» вже награлися і рік 
білого тигра стане для них роком, 
який очистить душі та відмиє руки, 
«що нічого не крали». 

Усі ми маємо надію, що після гар-
них свят до української оселі прийде 
справжній господар, бо народу не 
потрібна ще одна Руїна.

 Ми можемо обрати сильного 
президента, тож використаймо свій 
шанс з розумом і відповідальністю! 
Новий 2010 рік має стати новим від-
родженням та об’єднанням народу і 
влади задля однієї мети - сильної та 
заможної країни. 

Лілія НАУМЕНКО.

2010 ОБОВ’ЯЗКОВО БУДЕ 
КРАЩИМ, НІЖ ПОПЕРЕДНІ РОКИ

Остаточно втративши надію на 
перемогу в президентських пере-
гонах свого кандидата, оточення 
Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко 
вдається до брудних технологій 
проти опонентів. Діючи при цьому 
відкрито цинічно, ігноруючи зако-
ни та суспільну мораль.

Президентська кампанія в 
Україні вийшла на фінішну пряму. 
Однією, і чи не найяскравішою 
ознакою цього є стрімке зростан-
ня кількості порушень виборчого 
законодавства. Виборчі штаби 
Партії регіонів щодня фіксують со-
тні фактів застосування опонента-
ми кандидата в Президенти Вікто-
ра Януковича брудних технологій. 

Зрозумівши, що значна части-
на виборців із часів «помаранчевої 
революції» остаточно відвернула-
ся від горлопанів Майдану, в шта-
бах білосердечних зробили ставку 
на залякування, підкуп виборців, 
маніпуляції зі списками, тиск на 
керівників виборчих комісій та ку-
плені рішення кишенькових судів. 
Чорний піар, або як його ще нази-
вають брудні технології в арсеналі 
«адептів» Юлії Тимошенко, займа-
ють далеко не останнє місце.

Факти – річ уперта, говорив у 
минулому класик. Бо, мабуть, він 
і гадки не мав, що для нинішньої 
української судової влади докази 
застосування чорного піару і гру-
бого порушення виборчого зако-
нодавства перестали бути пере-
конливим аргументом. 

Цього разу мова йтиме про міс-
то Миронівка, що на Київщині. Де 
25 грудня офіційними спостеріга-
чами від кандидата в Президенти 
було встановлено факт масового 
розповсюдження фальшивих лис-
тівок з символікою Партії регіонів, 
які, нібито, надруковані від імені 

кандидата в Президенти Віктора 
Януковича. Посеред білого дня у 
цьому районному центрі з агіта-
ційного намету з символікою Юлії 
Тимошенко перехожим роздавали 
фальшивки. На столі поряд з агіт-
продукцією діючого прем’єра зна-
ходились стоси листівок, викона-
них з використанням зображення 
Лідера та символіки Партії регіо-
нів. Зміст цієї листівки – суцільний 
обман та перекручування фактів 
з метою дискредитувати Віктора 
Януковича. На листівці не вказані 
обов’язкові дані – замовник друку, 
тираж та друкарня. 

На кадрах, зафіксованих відео-
камерою, видно як піймані на гаря-
чому бютівські агітатори поводять 
себе зухвало і навіть підтверджу-
ють, що ці листівки «друкували осо-
бисто». Але, врешті-решт, не знай-
шовши кращого пояснення своїм 
протизаконним діям, направляють 
спостерігачів від Партії регіонів… у 
виборчий штаб БЮТ. І не дивно, бо 
там знаходяться ті, хто «благосло-
вив» цих горе-агітаторів і втягнув 
їх у ланцюжок розповсюдження 
фальсифікату. Сумнівно, що бю-
тівські польові командири не зна-
ли, на яку справу штовхають вони 
людей у агітаційних наметах. 

«Зухвала поведінка бютівських 
агітаторів – не що інше, як цілковита 
впевненість у безкарності та відсут-
ності наслідків за свої протизаконні 
дії», - вважає керівник Миронівської 
районної організації Партії регіонів 
Микола Лінський. «Ми фіксуємо такі 
порушення і не допустимо, щоб на-
ших виборців цинічно обманювали», 
- запевняє він.

Також на увагу заслуговує той 
факт, що кількома тижнями раніше 
у Макарівському районі Київської 
області було викрито підпільний 

склад поліграфічної продукції. В 
цьому приміщенні колишнього 
корівника знаходилося понад 400 
тисяч листівок, покликаних дис-
кредитувати лі-
дера регіоналів в 
очах виборців. 

«Тодішні при-
пущення в Партії 
регіонів, що до 
друку цієї фаль-
шивки причетні 
штаби Юлії Тимо-
шенко, знайшли 
ще одне неза-
перечне підтвер-
дження», - наго-
лошує довірена 
особа кандидата 
в Президенти 
України Віктора 
Януковича Андрій 
Долганов. «Лис-
тівки, виявлені на цьому складі, 
і вилучені в агітаційному наметі 
БЮТу в Миронівці, подібні, як дві 
краплі води. Це ще раз вказує на 
масовість у використанні бруд-
них технологій штабами діючого 
прем’єр-міністра та замовника 
виготовлення цього фальсифіка-
ту», - констатує він. 

«Оскільки мало місце пору-
шення Закону про вибори Прези-
дента, як довірена особа Віктора 
Януковича, я звернувся із позо-
вом до Київського апеляційного 
адміністративного суду проти Юлії 
Тимошенко. Зібрані свідчення – ві-
деоматеріали, акт про порушення, 
складений офіційним спостері-
гачем, та примірники фальшивої 
листівки, були долучені до нього», 
- розповідає Андрій Долганов.

«Суд навіть не попередив за-
вчасно нашу сторону про слухан-
ня, не взяв до розгляду долучені 

докази та аргументи, відмовив у 
задоволенні позову. Те, що навіть 
на етапі призначення засідання 
судом було порушено терміни, в 

які сторони попереджаються про 
час та дату засідання, наводить 
нас на думку про заангажованість 
суддів та упередженість при вине-
сенні ухвали. 

Вищий адміністративний суд, 
який розглядав нашу апеляцію 
4 січня, також відмовив у задо-
воленні позову. Але все ж визнав 
незаконним виготовлення та роз-
повсюдження даного друкованого 
агітаційного матеріалу та окремою 
ухвалою прийняв рішення про пе-
редання справи в органи МВС для 
додаткового розслідування. Ми 
впевнені, що замовникам і вико-
навцям фальсифікацій не вдасть-
ся уникнути відповідальності. 
Кожен повинен розуміти, що під 
суд підуть і ті, хто віддає злочинні 
розпорядження, і ті, хто їх сліпо 
виконує», - наголошує Андрій Дол-
ганов.

Лідія КУЛИК. 

Ч О Р Н И Й  П І А Р ,  Я К  О З Н А К А 
Б Е З С И Л Л Я  К А Н Д И Д А Т А  В І Д  В Л А Д И

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ВНУТРІШНЯ ШКІЛЬНА 
АТЕСТАЦІЯ - ЗАМІСТЬ 

ДЕРЖАВНОЇ
Державної підсумкової атестації для випускни-

ків середніх шкіл у тій формі, в якій вона прово-
дилась у попередні роки, наприкінці нинішнього 
навчального року не буде. Замість неї проводи-
тиметься внутрішня шкільна атестація, яка відте-
пер стане справою самої школи. Про це на бри-
фінгу для журналістів заявив заступник міністра 
освіти і науки України Павло ПОЛЯНСЬКИЙ. 

За його словами, таке нововведення стало мож-
ливим після наради представників Ради директорів 
середніх шкіл при Кабінеті Міністрів України за учас-
тю Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка відбулася 
8 грудня минулого року. Це  дало змогу зробити голо-
вне - розвести в часі зовнішнє незалежне оцінювання 
(ЗНО) та завершення навчального процесу в середніх 
школах. Відтак значно знизиться фізичне і особливо 
моральне навантаження на випускників шкіл. Найваж-
ливіше полягає в тому, що зовнішнє незалежне оці-
нювання стало частиною вступної кампанії до вищих 
навчальних закладів, яка не буде прив’язана до шкіль-
ного навчального процесу. 

Підсумкова атестація відбуватиметься без змін 
- усно (за білетами) або письмово (за збірниками Мі-
ністерства освіти і науки України). Рішення про під-
сумкову атестацію має приймати керівництво кожної 
школи самостійно. У випускних класах основної шко-
ли (дев’ятих) атестація проходитиме з 2 по 18 червня. 
2 червня дев’ятикласники писатимуть обов’язковий 
диктант з української мови. 

У випускних класах старшої школи (одинадця-
тих) державна підсумкова атестація проходитиме 
з 10 по 17 травня. Випускники шкіл мають написа-
ти контрольні роботи з трьох предметів - переказ з 
української мови (обов’язково) за збірником МОН, 
математики або історії України (за вибором) залеж-
но від профілю класу - математично-природничого 
чи гуманітарного, та одного навчального предмета 
на вибір. Завершення навчання в 1-11 класах відбу-
деться в один день - 27 травня. Вручення атестатів 
про середню освіту відбуватиметься з 29 по 31 трав-
ня - за рішенням адміністрації школи та батьківських 
комітетів. 

Віктор ЧУХЛІБ (УКРІНФОРМ).

НОВІ  ПЕРСПЕКТИВИ

8 ПРОФЕСІЙ, ЩО 
БУДУТЬ 

НАЙБІЛЬШ 
ЗАТРЕБУВАНИМИ 

- Професія продавців, 
або як прийнято їх назива-
ти в зарплатній відомості 
менеджерів з продажу, 
буде серед найбільш за-
требуваних. 

- Зі зростанням обсягів 
продажу компаніям знову 
будуть потрібні логісти. 
Ці фахівці в дефіциті: вузи 
почали вчити цій спеціаль-
ності лише недавно. 

- У сфері інформацій-
них технологій будуть за-
требувані розробники 
програм з  оптимізації 
робочих процесів. 

- У фармацевтиці го-
стрий дефіцит відчуваєть-
ся серед фахівців з клі-
нічних досліджень.

- Вже сьогодні великі 
мережеві магазини по-
чали пошук додаткового 
персоналу для роботи 
за касою. 

- Боротьбу за клієнтів 
ведуть і банки. Тож до-
свідчений співробітник 
відділу клієнтського об-
слуговування може роз-
раховувати, що наступ-
ного року йому піднімуть 
зарплату. 

- Зріс попит на послу-
ги ремонтних майсте-
рень. 

- Технологів на хар-
човому виробництві не 
вистачало й раніше, і кри-
за не скасувала дефіци-
ту кадрів у галузі. Більше 
того, на підприємствах, 
які випускають дешеву 
продукцію, попит лише 
зріс. Нестача кадрів збе-
режеться і 2010 року.

В И Б О Р И - 2 0 1 0

В И Б О Р И -
2 0 1 0
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Шановні жителі  Макарова та 
Київщини.

Держава, як і людина, має 
право на помилку. Але цю по-
милку, на мою думку, ми зробили 
ще у 2004 році, коли хотіли про-
кинутися вранці, побачити себе 
в економічно розвиненій країні, 
де кожен з нас був би захище-
ним громадянином, а добробут 
в країні відповідав європей-
ському рівню. Проте, вже вранці 
ми отримали болото брехні та 
блюзнірства у владі непрофе-
сійних «любих друзів», а незаба-
ром по берегах - кризу, падіння 
в промисловому та аграрному 
секторах, соціальний занепад, 
фінансові каруселі, розбещен-
ня молоді та найбільшу в світі 
корупцію. На сьогоднішній день 
ми за один крок від рабства в зе-
мельних відносинах, паї будуть 
незабаром продаватися разом з 
людьми. Вкрай брехлива «пома-
ранчева» верхівка дорвалася до 
влади і що отримав український 

народ? Президент ліквідував 
візи - отримав публічний дім в 
розмірах країни, розбещення 
молоді, вимирання нації від СНІ-
Ду, туберкульозу та інших со-
ціальних хвороб. І все це стало 
підґрунтям корупції, яка зросла 
в десятки разів. Жодне питання, 
в будь-якому напрямку держа-
ви, будь-то економіка чи освіта, 
медицина, культура або аграр-
ний сектор, не можна вирішити 
без хабара. Ще трохи і аграрний 
сектор продемонструє повний 
занепад. Імпорт сільськогоспо-
дарської продукції знищує ві-
тчизняного товаровиробника. І 
все це, знову ж таки, робиться 
через хабарі. Що ж відбуваєть-
ся з промисловим сектором, де 
немає навіть ознак реформуван-
ня? Лише падіння. А натомість 
нас заспокоює нинішня влада, 
що все в порядку. Про земельні 
відносини взагалі можна не зга-
дувати. Такого нахабства важко 
знайти в будь-якій країні світу.

Уряд зобов’язується ввести 
драконівські штрафи за неспла-
ту житлово-комунальних послуг, 
що означає позбавити мільйони 
людей в такий важкий час даху 
над головою. За борги обіцяють 
вимикати опалення, тим самим 
заморозити не тільки зарплати 
та пенсії, а й людей.

Ми не перший рік продовжу-
ємо чути лозунги, розуміючи, що 
це брехня. Але треба виправля-
ти помилку, треба віддати владу 
професіоналам. Поки є ще час 
для роздумів та правильного 
вибору. Поки ми ще можемо 
хоч щось зробити для добро-
буту кожного і країни в цілому. 
Я, особисто, для себе зробив 
вибір. Як людина, як громадя-
нин, що проживає на Київщині з 
1976 року, який чверть століття 
працював на виробництві, яке 
зараз має назву «Россава», де 
пройшов професійний шлях від 
звичайного майстра до дирек-
тора, при якому жодного разу 
не зупинялося виробництво. 
Саме так повинна функціонува-
ти і наша держава, яка має ве-
личезний потенціал. Для цього 
очолювати владу повинна люди-
на - професіонал. І я зробив свій 
вибір. Віктор Федорович Януко-
вич - це єдина людина близька 
мені по духу та професійності. І 
жодних альтернатив просто не 
існує. Я бачу результати його ді-
яльності. І я як довірена особа 
кандидата в президенти Януко-
вича Віктора Федоровича та ке-

рівника фракції Партії регіонів у 
Київській обласній раді, а також 
голова постійної комісії Київ-
ської обласної ради з питань со-
ціального захисту населення та 
пенсіонерів можу звітувати про 
вже проведену роботу, а саме:

На прийомах громадян звер-
нулося 27 осіб. За матеріалами 
звернень були надіслані депу-
татські запити та депутатські 
звернення керівникам органів 
державної та місцевої влади, у 
тому числі до Кабінету міністрів 
та Генерального прокурора 
України.

Звернення по Макарівсько-
му району, які потребували на-
шої підтримки, усі розглянуті та 
надіслані реагування до відпо-
відних структур. 

Питання, які стосувалися ма-
теріальної допомоги і могли бути 
вирішеними без втручання вла-
ди, вирішені. 11 громадянам була 
надана матеріальна допомога за 
рахунок депутатських коштів на 
суму 73 тисячі гривень. 

Шановні жителі Макарівщи-
ни, мені дуже хотілося б, щоб 
ковдра вирішених проблем за-
вжди була більшою їх кількос-
ті. Але це не при цій владі. І ось 
чому до мене звернулися жителі 
с. Калинівка, де після змови ко-
мерсанта (міркую нерадивого) 
та працівників чи то «Облавтодо-
ру» чи «Укравтодору» було пере-
крито рух по дорозі, що з’єднує 
три села та веде до цвинтаря. 
Особисто зробили це в один 

день (був та бачив), а тепер за 
підписом заступника голови 
«Укравтодору» пана О.Турченка 
дали відписку, з якої свідчить, 
що на ваші проблеми їм наплю-
вати, питання буде вирішене 
тоді, коли, я так думаю, зали-
шиться жити один комерсант-
начальник у вашому селі.

До мене також звернулися 
троє багатодітних матерів - одна 
з приводу земельного питання, 
дві за допомогою у вирішенні 
матеріальних та житлових пи-
тань. Скажу вам чесно, мені 
дуже соромно, як за державу, 
так і за її представників у від-
повідних органах. Я так думаю, 
що камінь не такий твердий, як 
серце цих чиновників, читаючи 
їх відповіді. Скажу вам, жодне 
звернення не залишилося поза 
увагою. Чого не можна сказати 
про відповіді владних структур, 
які лише обіцяють допомогти, 
але не мають наміру нічого ро-
бити. Я, особисто і як довірена 
особа Віктора Федоровича Яну-
ковича, зробив і буду робити усе 
можливе з питань соціального 
захисту інвалідів та пенсіоне-
рів. Якщо нам набридло жити в 
брехні і ми хочемо не існувати, а 
жити в добробуті, ми маємо шанс 
зробити правильний вибір.

Ваш голова постійної 
комісії з питань соціального 

захисту населення, інвалідів 
та пенсіонерів Київської 

обласної ради 
МАЗУРЕНКО В. М.

Ч И  Г О Т О В І  М И  З Р О Б И Т И  С В І Й  В И Б І Р

Володимир МАЗУРЕНКО: «ВЛАДА АБСОЛЮТНО НЕ ЗДАТНА КЕРУВАТИ.
ПРИЙШОВ ЧАС НАРОДУ ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ!»

Народ України - у відчаї. Він зневірився у владі. Ще кілька років тому Президент, 
Прем’єр та «іже з ними» отримали повний карт-бланш народної довіри. Але через 
певний час це виявилося лише «бланшем» під оком самого народу: скільки поти-
чин, синців та знущань було за цей період так званого керування!

Про те, який політичний вибір треба зробити у січні 2010 року, щоб змінити на 
краще життя українців, журналісти поговорили із Володимиром Мазуренком, де-
путатом Київської обласної ради, довіреною особою кандидата на пост Президента 
Віктора Януковича.

В И Б О Р И - 2 0 1 0

Заслужений юрист 
України, член Вищої ради 
юстиції, народний депутат 
від Партії регіонів Валерій 
Бондик заявив, що канди-
дати в президенти від вла-
ди пропонують державні 
гроші за голоси виборців і 
попередив про криміналь-
ну відповідальність усіх, 
хто буде задіяний у фаль-
сифікаціях.

«На жаль, такий демо-
кратичний процес як ви-
бори, в Україні та Київській 
області зокрема проходить 
не зовсім демократично. 
Мені, як довіреній особі 
кандидата у Президенти 
Віктора Януковича, над-
ходить інформація про 
численні факти неправо-
мірних дій представників 
кандидатів від влади – ви-
користання адмінресурсу, 
поширення неправдивої 
інформації і навіть підго-
товку до підкупу виборців», 
- констатував Валерій Бон-
дик.

Народний депутат від 
Партії регіонів стверджує, 
що «зібрано сотні свідчень, 
коли кандидати в прези-
денти України від влади, 
безконтрольно оперую-
чи бюджетними коштами, 
пропонують за голос ви-
борця від 50 до 250 гри-
вень».

«Я хотів би попере-
дити членів ДВК, пред-
ставників штабів кан-

дидатів від провладної 
коаліції і самих виборців 
про відповідальність, яку 
вони нестимуть за такі 
дії. Мова йде про спро-
би видачі бюлетенів не 
в ті руки, про участь у 
«каруселі» та інших тех-
нологіях фальсифікацій. 
Кожного, хто буде вико-
ристовувати такі методи, 
судитимуть за статтями 
157, 158 Кримінально-
го кодексу, де, нагадаю, 
передбачена відпові-
дальність у вигляді по-
збавлення волі на кілька 
років», - зауважив народ-
ний депутат.

Валерій Бондик на-
голосив, що кримінальну 
відповідальність, яка пе-
редбачає обмеження волі, 
буде нести, як особа, що 
здійснила підкуп, так і сам 
виборець, який продав 

свій голос.
«Тож, хотів би застерег-

ти усіх суб’єктів виборчого 
процесу, щоб із суб’єктів 
вони не перетворилися на 
об’єкти кримінальної від-
повідальності», - попере-
див Валерій Бондик.

Тим часом ПР вже по-
чала формувати електро-
нну базу даних порушень 
виборчого процесу по 
всій Україні. Центральний 
виборчий штаб Партії ре-
гіонів і штаби на місцях 
уважно відстежують кож-
ний факт свавілля влади. 
Зафіксовані юридичні 
факти стануть безумовни-
ми аргументами у суді.

Партія регіонів закли-
кає український народ 
згуртуватися, аби зірвати 
злочинний задум влади. 
Не допустити фальсифі-
кацій – значить дати країні 
шанс на розвиток, на гідне 
майбутнє кожного грома-
дянина України, заклика-
ють регіонали.

ІНФОРМАЦІЙНА 
ДОВІДКА

Відповідальність, пе-
редбачена за фальсифі-
кації на виборах:

Частина перша Стат-
ті 157 Кримінального 
кодексу. Перешкоджан-
ня вільному здійсненню 
громадянином свого ви-
борчого права поєднані 
з підкупом, обманом або 

примушуванням караєть-
ся обмеженням волі на 
строк до двох років. 

Частина четверта 
статті 158 Кримінально-
го кодексу. Незаконна пе-
редача іншій особі вибор-
чого бюлетеня виборцем 
карається обмеженням 
волі на строк від одного 
до трьох років.

Частина восьма стат-
ті 158 Кримінального 
кодексу. Умисне надання 
членом виборчої комісії 
громадянину можливос-
ті проголосувати за іншу 
особу чи проголосувати 
більше ніж один раз у ході 
голосування карають-
ся обмеженням волі на 
строк від трьох до п’яти 
років.

Частина перша стат-
ті 158-1 Кримінального 
кодексу. Голосування ви-
борцем, який бере участь 
у виборах або референ-
думі на виборчій дільни-
ці більше ніж один раз, 
карається обмеженням 
волі на строк до трьох 
років. 

Це далеко не повний 
перелік порушень вибор-
чого законодавства, за які 
можна потрапити за грати. 
Зауважимо, що за деякі не-
законні дії винних можуть 
позбавити волі на строк 
до 10 років.

Василь РУДЕНЕЦЬ.

ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ВИБОРІВ 
– ДО ТРЬОХ РОКІВ В’ЯЗНИЦІМакарівська районна державна адміністрація на ви-

конання Закону України „Про засади державної регуля-
торної політики в сфері господарської діяльності”, наказу 
Держкомпідприємництва України від 6.05.2004 № 50 по-
відомляє, що основним завданням у 2009 році, на якому 
концентрувалася увага райдержадміністрації,  було забез-
печення відкритості  процесу регуляторної діяльності.

В 2009 році регуляторні акти не приймалися. Фактично 
діючими є два розпорядження голови райдержадміністра-
ції:

-   від 10 березня 2006 року № 153 „Про впровадження 
порядку видачі документів дозвільного характеру за прин-
ципом організаційної єдності”;

- від 25.06.2007 № 1950 „Про затвердження спроще-
ної процедури з видачі документів дозвільного характеру 
за принципом Єдиного дозвільного офісу в Макарівському 
районі”.

Реєстр власних регуляторних актів розміщено на влас-
ному веб-сайті та на веб-сайті облдержадміністрації.

Інформація про здійснення державної регуляторної ді-
яльності за 2008 рік була опублікована в районній газеті 15 
січня 2009 року №3.

У районній газеті „Макарівські вісті” 30.01.2009 року 
№5 публікувалася інформація про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта - розпорядження 
голови адміністрації № 1950 від 25.06.2007 „Про затвер-
дження спрощеної процедури з видачі документів дозвіль-
ного характеру за принципом Єдиного дозвільного офісу в 
Макарівському районі”.

На 2010 рік розроблений план підготовки проектів ре-
гуляторних актів, затверджений 20 листопада 2009 року 
№316-1 та опублікований у районній газеті „Макарівські 
вісті” 27 листопада 2009 року. Ним передбачено прийняття 
одного регуляторного акта - розпорядження голови рай-
держадміністрації „Про Порядок часткового відшкодуван-
ня з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, 
залученими суб’єктами малого та середнього підприєм-
ництва для реалізації інвестиційних проектів”.

Райдержадміністрація буде націлювати свою робо-
ту в процесі регуляторної діяльності на посилення вза-
ємодії з конкретними суб’єктами господарювання, їх 
об’єднаннями, суб’єктами інфраструктури малого бізнесу, 
громадянами та органами місцевого самоврядування.

Петро ЛЕВКОВСЬКИЙ,
заступник голови адміністрації.

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ У 2009 РОЦІ

ОФІЦІЙНО
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ВОНА - СИЛЬНА 
ОСОБИСТІСТЬ

Поширена думка, що серед укра-
їнських політиків справжній чоловік 
- один, та й той Тимошенко. Країна 
втомилася від нерішучих керівників. 
Нації потрібен сильний, розумний та 
рішучий лідер. Саме такою вважають 
Юлію Тимошенко її прибічники і на-
віть опоненти.

Завдяки надзвичайній силі волі, 
економічній освіті та управлінському 
досвіду Тимошенко змогла захисти-
ти Україну від найгірших сценаріїв 
світової економічної кризи. І це в той 
час, коли політики-чоловіки злякали-
ся відповідальності, залишили її сам 
на сам з кризою. Замість того, щоб 
підставити плече, вони ставили під-
ніжки. Сила Тимошенко й цього разу 
знадобилася країні. Найгіршого вда-
лося уникнути. Криза минає. 2010 рік 
стане роком економічного зростання 
та активної соціальної політики.

ВОНА ПРАЦЮЄ
Чи можна було впоратися з кри-

зою краще? Навряд чи, особливо, 
якби на її місці опинився слабак. 
Може, щось зробила не так. Але хоча 
й надто багато води розплескала, 
пожежу все ж загасила!

Хіба ми забули, якою була криза 
середини 90-х років? Зарплати за-
тримували, пенсії місяцями не плати-
ли або давали її не грошима, а прілою 
мукою чи мокрим цукром. Протягом 
цього кризового року Тимошенко не 
затримувала ні пенсій, ні стипендій, 
ні зарплат бюджетникам. Завершен-
ня кризи дасть можливість вже в пер-
шій половині наступного року розпо-
чати їхнє реальне збільшення.

ВОНА ШВИДКО НАВЕДЕ 
ПОРЯДОК У ВЛАДІ

Жоден із сімнадцяти українських 
урядів не працював у таких склад-
них умовах, як Кабмін Тимошенко. 
Зовні на Україну чорною хмарою по-
сунула світова економічна криза. А 
зсередини її щосили поглиблювали 
Ющенко та Янукович: поки Тимошен-
ко боролася з кризою, вони душили 
Тимошенко. Прем’єр-міністр ряту-
вала країну за шаленої протидії Пре-
зидента! Без більшості у вічно забло-
кованій регіоналами Верховній Раді. 
Без впливу на губернаторів і глав 
райдержадміністрацій. Без право-
охоронних органів. З непідпоряд-
кованим їй Нацбанком, який нищив 
гривню.

Як ніхто інший, вона відчула необ-
хідність наведення порядку у владі. 
Порядок у владі - передумова по-
рядку в країні. Слід негайно віднови-
ти вертикаль управління державою, 
зруйновану конституційною рефор-
мою 2004 року. Обрання Тимошенко 
Президентом відкриває для цього 
найкоротший шлях. Новий Прези-
дент, вже існуюча коаліція в Раді та 
чинний уряд належатимуть до одні-
єї команди, а відтак працюватимуть 
безконфліктно. Водночас Янукович 
не приховує своїх намірів відправити 
країну на позачергові парламентські 
вибори, бо інакше він не зможе сфор-
мувати нову коаліцію та новий уряд.

ВОНА НЕПІДКОНТРОЛЬНА 
ОЛІГАРХІЇ

Ніде правди діти: у її команді є 
люди з великого бізнесу, але вони 
- на пташиних правах. Не вони нею 

керують, а вона - ними. Жоден із олі-
гархів не має можливості нав’язувати 
їй свою волю, як Ахметов чи Фірташ - 
Януковичу. Борис Березовський що-
йно закликав українських олігархів 
голосувати за Ющенка, бо він при-
множить їхні багатства. Деякі олігар-
хи, як от Коломойський, уже заяви-
ли, що тікатимуть з України, щойно 
Тимошенко стане Президентом. Усі 
експерти-політологи вважають, що 
Тимошенко - найменш вигідний для 
олігархів Президент. Олігархи її нена-

видять. Це помітно навіть з телеекра-
нів. Там увесь час Тимошенко в усіх 
шоу брудом поливають, бо так хочуть 
власники телеканалів. А телеканали, 
як відомо, належать олігархам. Та 
чого гріха таїти, нині вся Україна на-
лежить олігархам. Тільки Тимошенко 
може покласти край цьому неподоб-
ству. Держава ж бо для людей, а не 
люди для олігархів.

 

ВОНА МОЖЕ ОБ’ЄДНАТИ 
КРАЇНУ

Вона зможе стати лідером усі-
єї країни, а не окремої її частини, як 
Ющенко чи Янукович. Народилася в 
Східній Україні. Відчула та зрозуміла 
настрої Західної України. Має потуж-
ну підтримку в Центральній Україні. У 
своїй роботі уникає тем, які розколю-
ють Україну.

ВОНА ЛЮБИТЬ УКРАЇНУ
Нещодавно в одному з телеефі-

рів у неї вирвалося: «Готова вмерти 
за доньку та Україну». Може, трохи 
пафосно, але вона любить людей. 
Вона любить Україну. До приходу в 
політику в неї все було, щоб почу-
вати себе успішною та щасливою: 
власна справа, добробут, родина. 
Але вона повстала проти системи 
Кучми. Система давала їй шанс від-
ступити, покаятись, знову грати за 
її, системи, правилами. Однак, Ти-
мошенко залишилася на боці народу 
- втратила бізнес, поставила під прес 
переслідувань сім’ю. Якби, як дехто 
вважає, влада була для Тимошенко 
самоціллю, вона б навряд чи так без-
застережно відмовилась від прези-
дентських амбіцій у 2004 році.

ВОНА ЗБЕРЕЖЕ Й 
РОЗБУДУЄ УКРАЇНСЬКУ 

УКРАЇНУ
Тимошенко вважає, що єдиною 

державною мовою має бути укра-
їнська. Вона стоїть на сторожі укра-
їнської мови, традицій, духовних 
цінностей, нашої власної історичної 
самобутності, національної свідо-
мості. Цим вона докорінно відріз-
няється від свого основного супер-
ника.

ВОНА МАЄ ВИСОКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ 

АВТОРИТЕТ
Президент має бути такий, щоб 

за нього й перед сусідами несором-
но було. Щоб через його тюремно-
кримінальне минуле колеги-
президенти з ним за один стіл сісти 
не цуралися. Щоб за країну перед 
світом постояти міг. Тимошенко 
всюди приймають: і в Москві, і на 
Заході. З усіма і домовитись може, 
а, якщо треба, то й характер пока-
зати. Очолювана нею партія «Бать-
ківщина» є членом Європейської 
народної партії (ЄНП), до якої вхо-
дять 77 партій з 39 європейських 
країн. Партії-члени ЄНП є при владі 
в більшості країн Євросоюзу.

ВОНА ПРИВЕДЕ УКРАЇНУ В 
ЄВРОПУ

Звичайно, нам до того ще далеко, 
але мету треба ставити вже сьогодні. 
Стратегічна мета Тимошенко - євро-
пейські стандарти життя в Україні і 
членство України в Євросоюзі.

ТІЛЬКИ ВОНА МОЖЕ 

ЗУПИНИТИ ЯНУКОВИЧА
Помилки вона, безумовно, до-

пускає. Але не помиляється той, хто 
нічого не робить. Так, Тимошенко не 
ідеальна. Але більш достойного кан-
дидата - немає. 

Сьогодні Україна має шанс зупи-
нити Януковича, а саме обрати пре-
зидентом Тимошенко - проукраїн-
ського кандидата, сильного політика 
з європейськими цінностями.

Ч О М У  М И  З А  Т И М О Ш Е Н К О ?
В И Б О Р И - 2 0 1 0

ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ, 
ЧОМУ ЯНУКОВИЧ НЕ МОЖЕ 

БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ
1. Судимий - ганьба для України
Янукович був двічі засудженим за кримінальні зло-

чини - за крадіжку та розбій. Жодна країна світу не має 
глави держави з подібним минулим. Лідер жодної цивілі-
зованої країни не сприйме за рівного собі президента з 
такою біографією. Українська мрія - це рівноправне член-
ство у сім’ї успішних європейських народів. Янукович-
президент - перешкода для такої мети.

2. Україна перейде у власність Януковича та його 
«людей»

Своє життя Янукович покращив ще вчора. Він при-
власнив державну резиденцію «Межигір’я» зі 140 гек-
тарами дорогоцінної київської землі вартістю півтора 
мільярда доларів  розміром із князівство Монако та вчет-
веро більшу за Ватикан. Його „люди” давно очолюють 
списки найбагатших осіб не лише України, але й всієї 
Східної Європи.

3. Янукович довів свою неспроможність, будучи 
при владі на Сході та Півдні України

Партія регіонів - не опозиція. Вона має всю повноту 
влади в десяти областях України - від Харкова до Криму. 
Мери міст і сільські голови, місцеві ради, губернатори, 
суди, прокуратура, фабрики, заводи, базари - усе фор-
мальне й неформальне життя тут контролюється Партією 
регіонів. Застаріла економіка, безгосподарність, коруп-
ція - ось як Янукович урядує на Півдні та Сході. Південний 
Схід - беззаперечний лідер України за рівнем туберку-
льозу, наркоманії, алкоголізму та СНІДУ. 

4. Янукович - маріонетка в руках олігархів
Партія регіонів - втілення влади олігархів. Янукович 

буде слабким президентом через залежність від олігар-
хів. Вже неодноразово газовий магнат Фірташ та інші 
нав’язували йому свою волю. Аналітичний центр „По-
літична думка” нещодавно провів опитування експертів, 
які дійшли висновку, що найменш бажаним для олігархів 
було б президентство Тимошенко, а найбільш зручними 
президентами для себе олігархи вважають Ющенка або 
Януковича.

5. Янукович  не взяв на себе відповідальність
Коли в Україну прийшла світова криза, Янукович не 

взяв на себе будь-яку відповідальність за боротьбу з 
нею. Він відмовився від наполегливих пропозицій уві-
йти до Уряду та приєднатися до протидії світовій кризі. 
Натомість Янукович щосили заважав Уряду боротися з 
кризою. Він не подав жодної антикризової пропозиції, 
блокував Верховну Раду. Потім ініціював нищівні для фі-
нансової системи держави закони. 

6. Свого часу засуджений не може бути Верхо-
вним головнокомандувачем

Згідно Конституції України, Президент є Верховним 
головнокомандувачем Збройних Сил. Засуджена люди-
на, яка й дня не була в армії, не може керувати військом, 
міліцією, СБУ й розвідкою. Януковича через судимості не 
взяли навіть до Радянської армії. 

7. Януковича підтримують одіозні українофоби
Великий ненависник України, російський політик, який 

постійно закликає відділити Крим від України, - один із лі-
дерів правлячої партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін 
офіційно підтримав Януковича як кандидата на виборах. 
У команді Януковича сконцентровані головні українофо-
би, для яких в Україні ненависним є все те, що відрізняє 
її від Росії.

8. Янукович позбавить Україну енергетичної не-
залежності

Янукович знову виступив за передачу української га-
зотранспортної системи під зовнішнє управління Росії 
та вкотре висловився за приєднання України до Єдино-
го економічного простору, в якому, як відомо, домінує та 
командує Росія. Вибір між Юлією Тимошенко та Віктором 
Януковичем - це цивілізаційний вибір: це вибір між по-
дальшою інтеграцією до Європи та перетворенням Укра-
їни на частину євроазійського співтовариства. Віктор 
Янукович - це сателіт Москви. Ми голосували за неза-
лежність, невже ми хочемо перетворитися на російську 
провінцію? Невже ми хочемо, щоб наші діти воювали у 
Чечні, Південній Осетії - а це можливо, за умов введен-
ня подвійного російсько-українського громадянства, як 
пропонував Віктор Янукович?

9. Янукович «визволить» Україну від української 
мови

Янукович таки запровадить російську як другу дер-
жавну. Подібну акцію на початку 90 -тих провели в Біло-
русії. Сьогодні там практично зникла білоруська мова. 
Отже, надання російській мові статусу другої державної 
витіснить українську з усіх сфер громадського життя. Це 
доведено на прикладі сусідньої Білорусі, де запровадже-
ний Лукашенком державний статус російської просто-
напросто добив білоруську. Обрання президентом лідера 
Партії регіонів - це подальший розкол країни. Це посту-
пове знищення незалежності, деградація української 
мови та культури.

У п о в н о в а ж е н и й 
Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, 
здійснюючи моніто-
ринг стану дотриман-
ня права громадян 
України на вільне во-
левиявлення під час 
виборів Президента 
України 2010 року, 

гарантованого Євро-
пейською конвенцією 
про захист прав люди-
ни i основоположних 
свобод, Конституцією 
України та відповід-
ними законами нашої 
держави, відкрила 
“гарячу лінію”, пові-
домляє УКРІНФОРМу 

прес-служба Омбуд-
смана України. 

У разі порушення 
конституційних вибор-
чих прав громадяни 
України можуть звер-
татися до Уповнова-
женого з прав людини 
на “гарячу лінію” ці-
лодобово за телефо-

ном: 044-253-27-84 (з 
18.00 до 9.00 - “гаряча 
лінія” працює у режимі 
автовідповідача). 

Крім того, із зазна-
чених питань можна 
звернутися електро-
нною поштою: elect@
ombudsman.gov.ua.

(УКРІНФОРМ).

В И Б О Р И  2 0 1 0 : 
П Р А Ц Ю Є  “ Г А Р Я Ч А  Л І Н І Я ” 
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№  Прізвище, ім’я, по батькові,
        посада  керівника, 
        який веде прийом

1     Горбик В.М. - голова  
        райдержадміністрації

2     Грамушняк С.О. - перший 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

3     Левковський П.І. - заступник     
        голови райдержадміністрації

4     Майстренко О.М. - 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

5     Гуменюк О.М. - заступник 
        голови райдержадміністрації

січень лютий                  березень

Грузьке 
27.01

Колонщина 
28.01

Борівка 
15.01

Забуяння 
29.01

Маковище 
26.01

Лишня 
18.01

Королівка 
10.02

Ситняки 
24.02

Комарівка 
4.02

Ч.Слобода 
18.02

Копилів 
5.02

Липівка 
19.02
Юрів
9.02

Ясногородка 
23.02

Наливайківка 
1.02

Мотижин 
15.02

Небилиця 
10.03

Плахтянка
24.03

Фасова 
4.03

Чорногородка 
18.03

Людвинівка 
5.03

Пашківка 
19.03

Опачичі 
9.03

Соснівка 
23.03
Кодра 
1.03

Гавронщина 
15.03

Г Р А Ф І К
особистих виїзних прийомів громадян керівниками  райдержадміністрації 

в населених пунктах району  в першому кварталі 2010 року 

Дату проведення виїзного прийому визначає голова села, керівник підприємства за 
погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками. 

Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається на 
другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміністрації 
для узагальнення.

Олександр ГУМЕНЮК,
заступник голови адміністрації.

ГРАФІК
проведення „прямого телефонного зв’язку” з населенням області 

керівництвом Київської облдержадміністрації 
у першому півріччі 2010 року

№

з/п

1.

2.

3.

4.

Прізвище, ім’я,

по батькові

Вакараш В.М.

Кондрук В.П.

Максименко В.М.

Косенко А.П.

січень

20.01

18.01

27.01

22.01

лютий

17.02

15.02

24.02

26.02

березень

17.03

15.03

24.03

26.03

квітень

21.04

19.04

28.04

23.04

травень

19.05

17.05

26.05

28.05

«Прямий телефонний зв’язок» проводиться у приймальні громадян об-
лдержадміністрації (каб. №36) з 14 до 16 години, Вакарашем В.М. та  Косен-
ком А.П. -  з 10.00  до 12.00.
        КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 286-84-11; 286-10-06.

Анатолій КОСЕНКО,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

червень

16.06

21.06

23.06

25.06

ГРАФІК
проведення “прямого телефонного зв’язку” з населенням району 

керівництвом райдержадміністрації, керівниками структурних 
підрозділів райдержадміністрації у 2010 році

“Прямий телефонний зв’язок” проводиться з 14.00 до 16.00.
Олександр ГУМЕНЮК,

заступник голови адміністрації.

№                     Прізвище, ім’я, по батькові,                                     Дата             Контактний
                                   посада керівника                                                                                  телефон

1      Гуменюк Олександр Миколайович - заступник 

         голови адміністрації                                                                     19.01           5-15-42

2      Дідківська Світлана Михайлівна - начальник  

         відділу економіки                                                                     18.02           5-13-08

3      Майстренко Олег Миколайович - заступник 

         голови адміністрації                                                                      23.03          5-27-25

4      Карпець Володимир Арсенович - начальник 

         відділу містобудування, архітектури та розвитку 

         інфраструктури                                                                      20.04          6-00-86

5      Шабанова Світлана Анатоліївна - начальник 

         управління праці та соціального захисту населення        18.05           5-15-49

6      Левковський Петро Іванович - заступник 

         голови адміністрації                                                                     15.06           5-19-70

7      Грамушняк Сергій Олександрович - перший 

         заступник голови адміністрації                                 20.07                 6-05-56

8      Пономаренко Віталій Володимирович - начальник 

         управління агропромислового розвитку                               10.08                 5-11-88

9      Підоріна Оксана Володимирівна - начальник відділу 

         житлово-комунального господарства                                 7.09                    5-12-88

10    Гартфіль Віктор Омелянович - начальник відділу 

         освіти                                                                      12.10           5-15-48

11    Факторович Ліна Леонідівна - начальник управління 

         культури та туризму                                                                     9.11                    5-13-80

12    Кашиця Лідія Вадимівна - начальник фінансового 
         управління                                                                                       7.12                     5-15-47

ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян керівниками 

райдержадміністрації

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

  Дні тижня

Другий, четвертий 
понеділок щомісяця
Перший, третій
вівторок щомісяця
Перша, третя
середа щомісяця
Другий, четвертий
четвер щомісяця
Друга, четверта  
п’ятниця  щомісяця

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника

Гуменюк Олександр
Миколайович
Майстренко
Олег Миколайович
Горбик Володимир
Миколайович
Грамушняк Сергій
Олександрович
Левковський Петро
Іванович

Посада керівника, 
який веде прийом

заступник голови рай-
держадміністрації
заступник голови рай-
держадміністрації
голова райдержадмі-
ністрації
перший заступник голо-
ви райдержадміністрації
заступник голови рай-
держадміністрації

  Години 
прийому

10.00-13.00 
14.00-18.00
10.00-13.00 
14.00-18.00
10.00-13.00

10.00-13.00 
14.00-18.00
10.00-13.00 
14.00-18.00

Жінки, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, Герої України, Герої Радянського Со-
юзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни прийма-
ються позачергово.

Олександр ГУМЕНЮК, 
заступник голови адміністрації.

Місце прийому: смт Макарів, вул.Фрунзе, 30, райдержадміністрація.

Перша субота  Грамушняк С.О.  10.00-13.00
Друга субота   Майстренко О.М.  10.00-13.00
Третя субота   Левковський П.І.  10.00-13.00
Четверта субота Гуменюк О.М.   10.00-13.00

Усім, мабуть, зрозуміло про що піде 
мова. Але, чи буде так, як потрібно тому 
бути? Тяжко передбачити. Адже на арену 
боротьби за президентське крісло вива-
лилося майже 20 претендентів. Як тут не 
розгубитися! Це ж не мисливці, що вийшли 
на полювання, а люди, які хочуть влади... 
А взагалі така кількість “мисливців” - це не 
нормальне явище. Це ознака того, щo між 
нами нема єдності, згуртованості. 

Тому вибір серед такого числа пре-
тендентів - складна задача, яку нам зба-
ламутити зумисно підсовують. А потім, 
коли щось не так, ще й ображаються, 
обзивають “козлами”, “біомасою”, „без-
головими”... Придивляймося до таких 
„хулителів”, цінуймо не за тим, що злітає 
із їхніх вуст, a щo вони в душі мають. Тільки 
не панікуймо, будьмо уважні, серед пре-
тендентів є той, кого ми мусимо вибрати, 
скорившись небесній волі...

Усе було б простішим, аби ми жили за 
законами етики й моралі, то оцю передви-
борну кампанію перетворили б у народне 
свято, а не на собачу гризню. Наша само-
званна еліта далека від культури. Культура 
- це не дорогі костюми й краватки, не туф-
лі із страусиної шкіри, а стан душі бачити 
себе і розуміти ближнього. Ну не мирять 
вони між собою, але ще й народ втягують 
в оті баталії. А наш народ - особливий, має 
одну слабкість: бере все, що йому дають 

чи нав’язують, а потім все життя відро-
бляє.

Та попри всі негаразди, наближається 
час, що може змінити країну й наше життя. 
Буде він нелегким. На заваді стоять, мов 
скелі, два Віктори. Але Україні потрібні не 
вони - а Вона! Пригадаймо, який руйнів-
ний і жахний слід залишили після себе два 
Леоніди. Два Віктори – це продовження 
наших бід і лих. Їх би відправити на річні 
курси до Лукашенка. Бо самі, зі своїм ото-
ченням, вони ніколи не стануть будівника-
ми держави.

Через це так ошаліло ганьблять і об-
ливають її брудом. Вони добре знають її 
твердий характер, незламну волю і вміння 
діяти і вирішувати державні справи. Але 
народу, якому вже нічого втрачати, по-
трібна не критика, а правда: хто розвалив, 
спустошив Україну? Непростимий злочин 
чути, що нема коштів на утримання армії, 
а в Борисполі на аеродромі не вистачає 
місць для приватних літаків... Такого зло-
вредства, яке чиниться в Україні, нема в 
жодній державі світу. Тому не звалюйте на 
неї чужі гріхи. 

Горді й розважливі люди, чим затятіше 
їх паплюжать, розпинають, тим вони твер-
діше стоять землі. І вона не гнеться. Вірить 
у свою правоту, у свою перемогу. І чекає 
нашої підтримки. Бо терпить і зносить таку 
кривду й наругу не ради власної користі. 

Їй уже більше не потрібно, ніж має. Але, як 
сильні й благородні особистості, відчуває 
поклик душі зробити щось добре, велике і 
корисне для своєї Вітчизни.

Це не фіміам, а лише іскорка надії, бо я 
і серцем, і розумом теж зневірився. Гляну 
на Вкраїну - кричати хочеться... Ми на краю 
гибелі. Тоді, якщо не вона, а той, хто насту-
пає їй на п’яти, стане на престолі - не спо-
діваймося на своє воскресіння, життя буде 
ще глухішим і безрадісним. Кажу так, бо 
відчуваю, що тільки жіноче пришестя поря-
тує Україну. В нас уже немає нічого живого, 
окрім олігархів, корупціонерів та хабарників. 
Вона для них пряма загроза. Тому й ведуть 
проти неї дикунську вбивчу кампанію.

Стряхнімо байдужість. Тримаймося за 
неї, мов дитина за спідницю матері. Хоча, 
як до слова, є серед претендентів роз-
важливі й порядні люди. Але вони ніби не 
доросли до верховенства, та гірше, що є 
такі, які переросли. Їх слід остерігатися. 
Вони, мов другорічники, котрим не йде 
до голови наука, а влади хочеться. І чин - 
“ефективний лідер” – тут не спрацьовує.

У Біблії є притча про диявола, що по-
встав гроти Бoгa і скрізь просторікував: 
„Бог - плохой правитель. Он обманывает 
людей и лишает их благ. Люди проживут и 
без Божьего руководства. Они сами могут 
решать, что хорошо, а что плохо. Им будет 
лучше, если правителем стану я».

Самовпевнені самозванці, бачте, й 
Бога не бояться. Ідуть напролом, бо інак-
ше їм не здійснити злих намірів. Сьогодні 
вони на всі заставки, як потенційного су-
перника, гудять її, а завтра, – схопивши 
владу, - будуть місити нас.

Однак, вгамуймо сумніви й вагання, 
покладімо свої сподівання на неї. Незва-
жаймо на лють наклепників та обмовників. 
Така в них робота. Там, серед них, нема 
вищого чи вищої за неї. Але руки в неї 
зв’язані. Не вимагаймо більше від того, що 
вона вже робить. І не влади вона шукає, а 
влада її! Головне, щоб вони не розминули-
ся, бо владу, як здобич, перехоплять.

Добре, що вона не сіє обіцянками і не 
чекає на чиюсь поміч, самостійно трудить-
ся – торує свій шлях. Покутний ! Допомо-
жімо їй, аби в цей скелет, що зветься Укра-
їною, вдихнути новий зміст і дух життя, не 
дати перетворити країну на глобальну 
структуру світового панування.

Хто б не виграв вибори, лише той ста-
не народним президентом, коли повер-
неться обличчям до народу, до людини, 
тим паче до села, до землі, аби відродити 
наш хліборобський дух. Поки ми тримає-
мося землі, земля тримає нас. Хто відірве 
українця від землі – той згубить Україну. 
Земля – наша сила і наша доля! 

Іван ЗАХАРЧЕНКО, 
с. Ситняки.

ХЛОПЦІ, НЕ ТРАТЬТЕ СИЛИ – СПУСКАЙТЕСЬ НА ДНО, 
А Б О  Д А Й Т Е  Д О Р О Г У  –  В О Н А  Й Д Е

В И Б О Р И - 2 0 1 0

: : :    О Ф І Ц І Й Н О    : : : : : :    О Ф І Ц І Й Н О    : : : : : :    О Ф І Ц І Й Н О    : : :
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- Сьогодні ми зібралися ра-
зом на наше свято спорту, - 
звернувся з вітальним словом до 
присутніх голова райдержадміні-

страції Володимир Горбик. – Як 
ніколи, ця велика зала перепо-
внена і спортсменами, і шану-
вальниками різних видів спорту. 
Є в нас і чемпіони області, і Укра-
їни. Ви вже піднялися і на світові 
п’єдестали, своїми досягнення-

ми прославляючи наш район. І 
за це вам від керівництва району 
щира вдячність. Районна влада 
перед собою поставила мету: все 
найкраще примножувати, долу-
чати до розвитку спорту в районі 
досвідчених фахівців. Бачимо, 
що це вдалося. Тисячі людей ви-
ходять на спортивні майданчики. 

Переконаний, що у 2010 році ви 
ще вище піднімете спортивну 
славу Макарівщини. 

Гідно представляють район 
на турнірах різного рівня вихо-
ванці клубу „Фенікс”. А ще до-
недавна ніхто й подумати не 

міг, що люди з вадами здоров’я 
займатимуться спортом. Таких 
людей залучив до спорту  справ-
жній фанат своєї справи, заслу-

жений майстер спорту України 
Олександр Каурайнен. З рока-
ми у клуб приходили все нові й 
нові люди, котрі повірили у себе. 
Шліфувалася майстерність, здо-
буто перші перемоги. Гордістю 
клубу є його вихованки – Па-

ралімпійські чемпіонки Олена 
Юрківська та Тетяна Рудківська. 
Славні традиції клубу підтриму-
ють нинішні вихованці Олексан-
дра Каурайнена. Наприкінці року 
Олександр Сидоренко, Роман та 
Андрій Прищепи, Павло Тара-
сенко взяли участь у чемпіонаті 
світу серед молодіжних команд в 

іракському місті Машхад і вибо-
роли п’яте місце. А літом у складі 
збірної України з волейболу си-
дячи Сергій Мироненко та Роман 
Прищепа на чемпіонаті Європи в 
Елблазі (Польша) завоювали для 
команди четверте місце. Сергія 

та Романа запросили на чемпіо-
нат світу в Оклахому (США). 

Їхні одноклубники Ірина та 
Сергій Стукали – бронзові при-

зери чемпіонату України з 
настільного тенісу серед до-
рослих. Павло Загребельний 
– переможець Всеукраїнсько-
го легкоатлетичного турніру 
серед дітей. Добрі результати 
демонструють вихованці „Фе-
нікса” у турнірах з шахів, пла-
вання. Відрадно, що слава про 
цих спортсменів полинула уже 
за межі України.

Зазвичай, наймасовішим і 
найпопулярнішим видом спор-
ту серед жителів нашого райо-
ну є футбол. Ним займаються 
і дорослі, і малі. Турніри серед 
школярів, на першість району 
серед футбольних команд сіл, 
на кубки до Дня Перемоги, 
Дня фізкультурника, імені Ва-
силя Довгича, Дня Незалеж-
ності, району, суперкубок... З 
кожним роком все нові й нові 
команди подають заявки на 
участь у чемпіонаті району. 

Переможцями чемпіонату 
району в 2009 році у вищій лізі 
став макарівський „Штурм”, у 
першій лізі – наливайківська „Іс-
кра”. А суперкубок дістав про-
писку у „Штурма”.

Трохи більше року як зареє-
стровано федерацію футболу 
Макарівського району, тоді 
і створено футбольний клуб 
„Макарів”. І відразу він заявив 
про свою участь у Всеукраїн-
ському турнірі пам’яті леген-
дарного воротаря Київського 
„Динамо” Олега Макарова. 
Там швидко набули майстер-
ності підопічні Олександра 
Горбика. В 2009 році брали 
участь у чемпіонаті області. І 
за сезон команда добилася 
незнаного раніше для нашого 
району успіху – стала срібним 
призером. Найкращим бом-
бардиром цього чемпіонату 
визнано нападника „Макаро-
ва” Олега Зборовського. 

Не раз переможно піді-
ймав прапор Макарівщини 
на обласних, всеукраїнських, 
міжнародних турнірах наш 
талановитий боксер Ігор Ху-

денко, котрого тренують Андрій 
Сахацький та Олександр Шутун. 
Пам’ятним для Ігоря був 2009 
рік. На рингу здобув багато пере-
мог. Його успіхи гідно поціновані 
– йому присвоєно звання „Май-
стер спорту України” та зачис-
лено першим номером у збірну 
України. У боксерському клубі 

„Чемпіон” - ще чимало тала-
новитих спортсменів, котрі 
беруть участь як в обласних, 
всеукраїнських, так і міжна-
родних змаганнях. Зокрема, 
виїздили до ровесників Біло-
русі, Росії, Польші і виборю-
вали нагороди.

Великою популярністю 
користується у районі й во-
лейбол. Впродовж року не 
стихають баталії над сіткою, 
приурочені Дню Збройних 
Сил України, Дню Захисника 
Вітчизни, Дню вшанування 
учасників бойових дій на те-
риторії інших держав, комер-
ційний турнір на Кубок весни, 
на Кубки імені Михайла Брук-
венка, Миколи М’якшила. 
Волейбольна команда держ-
службовців стала срібним 
призером чемпіонату області.

А от показові змагання зі 
спортивних єдиноборств впер-
ше були проведені в районі під 
час святкування 18-ої річниці Не-
залежності. Хоча команда ще до-
сить молода, але вже впевнено 
заявила себе в чемпіонаті Укра-
їни серед професіоналів, пере-

мігши єдиноборців з Чернігова, 
Донецька, Харкова. А наприкінці 
року стала чемпіоном України зі 
змішаних єдиноборств у команд-
ній першості.

А скільки впродовж року було 
проведено різноманітних масо-
вих спортивних свят? 

У вересні згідно розпоря-
дження голови районної ради 
Миколи Вараницького відбула-

ся районна спартакіада серед 
депутатів районної, селищних і 
сільських рад. 

Відрадно, що з кожним ро-
ком все більше і більше жителів 
залучається до занять фізичною 
культурою і спортом, гартуючи 
своє здоров’я.

Безперечно, що такого успі-
ху не добилися б наші футбо-
лісти, волейболісти, тенісисти, 
боксери, якби не мали для цьо-

го добротної спортивної бази, 
кваліфікованих тренерів і по-
стійної уваги і підтримки роз-
витку фізичної культури і спор-
ту від керівництва району. В 
останні роки реконструйовано 
стадіон у Макарові, капітально 
відремонтовано і переобладна-
но дитячо-юнацьку спортивну 
школу, споруджено спортивний 
майданчик із штучним покрит-
тям, реконструюються, буду-
ються нові спортивні споруди у 
селах, зокрема у Маковищі, Ро-
жеві, селищі Кодра.

На свято спорту приїхало чи-
мало поважних гостей: кількара-
зовий чемпіон світу з бойового 
самбо серед професіоналів, го-
ловний тренер збірної України з 
бойового самбо Дмитро Хрис-
тюк, начальник управління з пи-
тань фізичної культури і спорту 
обласної держадміністрації Ми-
кола Горовий, начальник відділу 
збірних команд федерації фут-

болу України Галина Некрасова, 
президент федерації бойового 
самбо України Еліхан Велієв... 
Всі вони високо оцінили успіхи 
макарівських спортсменів, поба-
жали їм нових перемог.

Зазвичай були і нагороди від 
гостей. Від імені керівництва ра-
йону голова райдержадміністра-
ції Володимир Горбик подякував 
почесним гостям за прояв уваги 
до макарівських спортсменів, 

за підтримку і допомогу. Куб-
ки, медалі, грамоти він вручив 
командам-призерам, їхнім грав-
цям, спортсменам, тренерам, 
підприємцям, котрі фінансово 
допомагають спортсменам, сіль-
ським головам тих населених 
пунктів, де пропагується здоро-
вий спосіб життя...

Із святом спорту вітали усіх 
присутніх у залі учасники худож-
ньої самодіяльності районного 
будинку культури.

Петро СУХЕНКО.

Р І К  С П О Р Т У  –  Н А  В І Д М І Н Н ОР І К  С П О Р Т У  –  Н А  В І Д М І Н Н О
Саме так оцінили розвиток фізичної культури і спорту в нашому ра-

йоні всі, хто завітав на свято вшанування спортсменів Макарівщини, 
що стало уже традиційним й урочисто проходить наприкінці року в 
районному будинку культури. Ця висока оцінка футболістам, волей-
болістам, тенісистам, боксерам, борцям... їхнім наставникам і трене-
рам, численним вболівальникам.
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Родина Перепелиць з Ново-
сілок – рідкісний творчий тандем, 
де двох сильних, цілеспрямованих 
особистостей об’єднує не тільки 
кохання, взаємна повага та допо-
мога, а й спільність інтересів. Вони 
сприймають життя крізь призму 
творчості, роблячи його цікавим 
та особливим. Стрункий юнак з 
почуттям гумору і граційна жвава 
дівчина з іскринкою в очах позна-
йомились на волейбольному май-
данчику в Ленінграді, адже обоє 
– спортсмени. Мали перед со-
бою мету і впевнено йшли до неї. 
Студент військово-інженерного 
інституту  ім. О.Ф.Можайського не 
уявляв себе без улюбленої гри у 
волейбол і мріяв бути військовим. 
Професійна гімнастка могла бути 
тренером, але найбільша мрія – 
танцювати – привела її спочатку 
в Московський цирк, що приїхав 
у рідний Свердловськ на гастро-
лі, а потім – у балетну студію Ле-

нінградського Мюзик-холу. За-
кінчивши навчання, одружилися. 
Йому випало служити на Далеко-
му Сході, на неї чекали закордонні 
гастролі. Та молода дружина вирі-
шує бути разом з чоловіком. І весь 
подальший шлях коханого від лей-
тенанта до полковника і аж до сьо-
годні  – двадцять два роки йдуть 
разом, ділячи навпіл всі труднощі 
і радощі. 

Нині вже п’ятий рік майстер 
спорту з художньої гімнастики 
Світлана Анатоліївна керує ство-

реним у Новосілках спортивно-
танцювальним колективом  «Ле-
леченьки», а Ігор Миколайович є 
його адміністратором. Колектив 
– неодноразовий переможець не 
лише районних та обласних, а й 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів і фестивалів. Минулого 
року після перемоги  спочатку на 
районному, а потім на обласному 
етапі  конкурсу-фестивалю хорео-
графічних колективів  «Терпсихора 
запрошує» адміністрація Макарів-
ського ЦТДЮ ім. Д.Туптала запро-
сили Світлану Анатоліївну до себе 
працювати. І ось уже майже рік тут 
успішно функціонує створений нею 
дитячий спортивно-танцювальний 
колектив «Промінці». І маленькі, і 
старші його вихованці з великим 
задоволенням відвідують заняття. 
Адже кожного разу  за допомогою 
чуйного і доброго керівника вони 
в першу чергу прилучаються до 
казкового світу творчості, опано-

вують все нові й нові танцювальні 
рухи, розучують танці і, звичайно 
ж, – виступають. Ось і зовсім не-
давно дебютували середні  «про-
мінчики» колективу, зайнявши 
перше місце у Всеукраїнському 
фестивалі «Різдвяний Київ». 

 Велике бажання, до якого до-
клали максимум зусиль, дало зго-
дом щедрі плоди. Але спочатку мо-
лодій сім’ї довелося пройти крізь 
непрості життєві випробування, які 
їх загартували. Як родина військо-
вих, жили у спартанських умовах, 

без звичайних комунальних зруч-
ностей, часто переїжджали, але 
звиклі до спортивних перенаванта-
жень та обмежень вони не збирали-
ся здаватись…

 – Народження доньок – Саші 
і пізніше Оленки наповнило наше 
життя новизною та радістю, – роз-
повідає Світлана Анатоліївна. –  
Навчилися розподіляти обов’язки 
та вибудовувати пріоритети. Ро-
зуміючи, що чоловіку потрібно 
робити кар’єру, по можливості  
намагалася створити вдома ат-
мосферу тепла та затишку. Але й 
Ігор у свою чергу також ставився 
до мене з розумінням, завжди до-
помагав. 

На власному досвіді переко-
навшись, як благотворно впли-
ває на розвиток дівчаток художня 
гімнастика (здоров’я, правильна 
осанка, пластика, граційність, 
манери) мама стала першим хо-
реографом доньок, навчаючи їх 
усьому, що знала сама, тим са-
мим також перебуваючи у про-
цесі професійного росту. Сашу 
з п’яти років віддали на танці, 
Олену  з чотирьох – на худож-
ню гімнастику. День дівчаток 
був розписаний по годинах: 
вставали о шостій ранку, після 
школи по три-чотири години 
проводили на тренуваннях. В 
єдиний вихідний у неділю го-
тувалися до шкільних уроків на 
тиждень. Відвідували ж заняття,  
незважаючи на погодні умови, 
і в двадцятип’ятиградусний 
мороз і в тридцятиградусну 
спеку, старанно відпрацьову-
вали задані вправи – спуску не 
було ні в чому. Ні телевізора, ні 
комп’ютера, ні ляльок… 

- Та в якийсь момент дівчатка 
вирішили кинути спорт, – прига-
дує моя співрозмовниця. –  Ми 
зрозуміли, що були надто суво-
рі і надали дітям право вибору. 
Проте спробувавши пожити як 
звичайні підлітки, вони невдо-
взі зрозуміли, що без улюбленої 
справи  нудно, спорт став їхнім 
життям.     

Як і мама, молодша донька Пе-
репелиць – Олена також починала 
із художньої гімнастики. Вона рано 
отримала звання кандидата у май-
стри спорту, і була неодноразо-
вою призеркою чемпіонату Києва. 
А Олександра тим часом навча-
лась у другому класі, сама їздила 
на заняття з танців у народний ан-
самбль ім. П.Вірського і дуже рев-
нувала маму до сестри. А в два-
надцять років   заявила, що теж 
буде займатись художньою гім-
настикою і їздитиме разом з ними 
на змагання. За два роки освоїла 
складну програму, і в шістнадцять 
років потрапила в Збірну України 
з естетичної гімнастики (групове 
виконання), а потім на чемпіонаті 
захистила звання майстра спорту. 
Нині Олександра – студентка Ки-
ївського національного універси-
тету театру, кіно і телебачення ім. 
Карпенка Карого. Восени минуло-
го року вона в складі учбової трупи 
(курс художнього керівника Націо-

нального академічного театру ро-
сійської драми ім. Лесі Українки, 
заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни, професора М. Резніковича) за 
підтримки райдержадміністрації  
приїздила до нас у Макарів з ви-
ставою в стилі музичної комедії 
за п’єсою Карла Гольдоні  «Шлюб 
за конкурсом». Поряд з цим вона 
зарахована в молодіжну трупу На-

ціонального академічного театру 
російської драми ім. Лесі Українки, 
де задіяна в репетиціях чергової 
прем’єри цього театру, яка плану-
ється навесні цього року. Олена ж 
навчається в Національному уні-
верситеті фізичного виховання та 
спорту України на кафедрі спор-
тивного танцю за спеціальністю 
«Викладач сучасних танців».  

Почувши про проведення те-
леканалом СТБ Всеукраїнського 
національного конкурсу «Танцю-
ють всі - 2», Олена загорілася іде-
єю взяти участь у змаганнях. Се-
стра з радістю її підтримала, адже 
це була можливість повчитись 
у  професіоналів і випробувати 
свою майстерність! Проте потріб-
но було чекати поки Олені випо-
вниться вісімнадцять років.  Цілий 
рік старанно готувалися до зма-
гань, пройшли відбірковий етап…

  І ось несподівана перемога – 
дві путівки до Ялти! Тут протягом 
чотирьох днів учасники повинні 

були поставити кілька танців у за-
пропонованому стилі, таким чином 
відшліфовуючи свою майстерність 
у різних жанрах (сучасних, класич-
них, народних, латиноамерикан-
ських та свінгу) в сольних та гру-
пових танцях. Олена потрапила у 
двадцятку найсильніших і стала 
учасницею грандіозного шоу, яке 
стартувало у прямому ефірі торік, 
і за перебігом якого ми напруже-
но слідкували кілька місяців. Щоб 
підтримати нашу конкурсантку, 
на один із його етапів приїжджала 
делегація з району на чолі з голо-
вою райдержадміністрації Воло-
димиром Горбиком. Можливо, це 
й допомогло Олені разом зі своїм 
партнером Андрієм Глушиком з 
Білгород-Дністровського увійти у 
число вісімнадцяти кращих тан-
цівників України.

– На жаль, фатальною для нас 
стала танцювальна композиція 
у стилі диско, – зізнається у сво-
єму інтерв’ю після завершення 
змагань Олена. – Хоча номер був 
добре підготовлений. У нас, спо-
внених оптимізму та енергії,  не 
було передчуття, що після цього 
прямого ефіру залишимося поза 
грою. Проте від участі у проекті 
у нас лише найкращі враження, 
він дав можливість професійному 
росту. 

Разом із двадцяткою фіналіс-
тів Олена взяла участь у прощаль-
ному гала-концерті талант-шоу 
«Танцюють всі – 2». А після проек-
ту реалізувалася її мрія танцювати 
на сцені театру сучасного балету. 
Так на різдвяні свята вона разом з 
Київським театром танцю “ Блек-
Оранж джаз-балет”, яким керує 
відомий український хореограф 
Антон Овчинніков, була на га-
стролях у Криму.  Сьогодні сестри 
відвідують майстер-класи та ви-
кладають  хореографію в школах 
танцю «Данс плюс» та «Апельсин» 
у Києві. Коли є час, приїжджають і 
дають майстер-класи вихованцям 
«Лелеченьок» і «Промінців». 

Перемога є спільною для ро-
дини і стала можливою для дівчат 
у першу чергу завдяки підтримці 
батьків, які  розуміють, що ви-
знання та успіх не приходять не-
сподівано, - вони є результатом 
наполегливої праці та постійного 
самовдосконалення. 

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

ВИЗНАННЯ ТА УСПІХ НЕ ПРИХОДЯТЬ НЕСПОДІВАНО,
А Б О  Ж И Т Т Я  К Р І З Ь  П Р И З М У  Т В О Р Ч О С Т І

Нещодавно телеканал СТБ завершив трансляцію Всеукраїнського національного 
талант-шоу «Танцюють всі – 2». Серед п’ятнадцяти тисяч претендентів на звання найкра-
щого танцівника були і наші землячки – сестри Олександра та Олена Перепелиці, батьки 
яких мешкають у Новосілках. Увійшовши у число ста переможців другого туру, дівчата ви-
бороли дві путівки до Ялти. Олена увійшла у двадцятку кращих танцівників України.           

Через 200 років після прийняття хрис-
тиянства Іоанн ІІ ремствував, що весільні 
обряди проводяться за старим звичаєм – 
після церковного вінчання все залишалося 
без змін, як було колись. Навіть у 1774 році 
Синод, посилаючись на розпорядження Ка-
терини ІІ видав наказ, що дійшло до відома 
її Імператорської Величності, ніби в Мало-
росії шлюб беруть таким же способом, як 
і раніше. Тобто після церковного вінчання 
молоді так само розлучаються, зостаючись 
багато років у своїх хатах окремо, одне від 
одного аж до часу виконання того, що в їх-
ній мові й згідно з їхніми звичаями, що на-
зиваються весіллям…

Найсвятіший Синод наказав зобов’язати 
молодих після вінчання підпискою, перш, 
ніж вони вийдуть із церкви, не розлучати-

ся навіть під загрозою кари, призначеної 
за перелюбство та наказати всім, що по-
вінчані, які зостаються в розлученні, конче 
повинні забрати своїх жінок і з ними жити 
супружним життям.

Минали часи і наші предки почали від-
значати українські весілля. Їх чекали так, як 
спрагла земля після спеки будь-якого дощу. 
Людина, перебуваючи на перехресті добра 
і зла, споконвічно прагнула сповна відчути 
радість буття та творення свого щастя.

Українське весілля було найяскравішим, 
найжаданішим, найзворушливішим родин-
ним святом, що символізувало і нині сим-
волізує народження сім’ї та продовження 
роду. 

Споконвіку для українців сім’я була вели-
кою цінністю. Одружувалися молоді пари на 

все життя. І, зрозуміло, кожне село справ-
ляло весілля по-різному.

Кожний народний весільний обряд чи, як 
його ще називають, етап, чималенький: сва-
тання, змовини, оглядини, коровай, вінко-
плетіння, гільце, заплітання коси, дівич-вечір, 
викуп молодої, посаг, вінчання, дарування, 
частування, перепій, розплітання коси, по-
кривання, комора, «цигани»... У кожній об-
ласті є свої особливості святкування.

Спробуйте і ви погуляти на такому весіллі. 
А їх після різдвяних свят буде чимало. 

Українські весільні обряди-символи, по-
вірте, спрямовані на збереження міцних 
шлюбів, здоров’я і багатства молодих. 
Саме у цих наших традиціях закладена жит-
тєва мудрість, яка вчить чесно жити і пра-
цювати. 

Тож гуртом давайте відродимо своє рід-
не, українське, давнє, народне, красиве 
весілля.

Іван КАРУН.

Б У Д Е  “ Г І Р К О ”  І  В Е С Е Л Онаші  традиції 

Олена потрапила у 20-ку фіналістів Всеукраїнського національ-
ного талант-шоу “Танцюють всі-2”.

Сестри Олена та Олександра Перепелиці.

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

Світлана Анатоліївна та Ігор Ми-
колайович Перепелиці.



9№ 3  15  січня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.00 Iгри Чемпiонiв.
10.55 Молодiжно-розважальний 

проект “3108”.
11.25,5.00 Хто в домi хазяїн?
11.50,5.25 Експерти дозвiлля.
12.20 Вихiднi по-українськи.
12.40 Темний силует.
13.10 М/ф “Скруфi та Рiздво”.
14.30,2.40 Концертна програма 

“Слався, земле українська”.
16.10,18.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

Мас-старт.
17.05 Д/ф “Найдавнiшi символи”.
17.35 Кiно.ua.

18.45 Українська пiсня року.
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Д/ф.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 Iнтерактивний проект “Острiв 

скарбiв”.
1.20 “На початку було слово”.
4.00 Громадська варта.
4.15 Концертна програма “Святку-

ють Меланка з Василем”.

1+1
06.25 М/с “Літаючий будинок”. 
07.15 Без табу.
08.10 Світське життя. 

09.05 Хто там? 
10.15 М/с “Качині історії”. 
11.15 М/с “Г’юго з джунглів”.
12.40 Х/ф “Шлях чарівника”. 
14.30 Шість кадрів.
17.10,20.00 Х/ф “Турецький гамбіт”. 
19.30 ТСН. 
20.00 Х/ф “Турецький гамбіт”. 
22.10 Т/с “Шістнадцять кварталів”. 
00.20 Т/с “Мій лагідний та ніжний 

зомбі”. 
02.00 Х/ф “Собор на крові”.

ІНТЕР
6.00 “Тигрова iсторiя”.
6.50,1.10 Х/ф “Джеронiмо: Амери-

канська легенда”.
8.55 “Формула кохання”.
9.50 “У Городку”.
10.25 “Городок”.
10.55 Х/ф “Термiново в номер!”
14.35 Х/ф “День виборiв”.

18.05 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний концерт Н.Кадишевої.
23.30 “Пан Мiнiстр”.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Д/с “Тигрова iсторiя”.
3.50 “Знак якостi”.
4.30 “Ключовий момент”.
5.15 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.10 Факти.
6.40 Х/ф “Династiя драконiв”.
8.25 Добрi новини з Е. Фроляк.
8.30 Т/с “Пантера”.
10.15 Козирне життя.
10.55 Анекдоти по-українськи.
11.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.10,18.55 Спорт.
13.15 Новий рiк по-нашому.

15.10 Ти не повiриш!
16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Олiв`є-шоу.
0.00 Голi i смiшнi.
0.25 Т/с “Блейд”.
2.10 Х/ф “Змiя i веселка”.
3.45 Х/ф “Флот МакХейла”.

СТБ
5.15 “Руйнiвники мiфiв”.
6.55 Х/ф “Стара подруга”.
9.00 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 М/ф “Козаки”.
12.10 Х/ф “Щурячi перегони”.
14.15 Х/ф “Аферисти”.
15.55 “Суперстар представляє: 

“Ласкавий май”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.

18.55 Х/ф “Гусарська балада”.
20.45 “Гусарська балада”. Невiдома 

версiя.
21.40 “Моя правда. Наталя Корольова”.
22.35 “Зоряне життя. Брати i сестри 

зiрок”.
23.30 “Паралельний свiт”.
0.25 Х/ф “Мiй найкращий коханець”. 
2.10 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Х/ф “Залiзна людина 2”.
7.20 Х/ф “Залiзна людина 3”.
9.00 М/с “Дональд Дак пред-

ставляє”.
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.45 Хто проти блондинок?
15.00 Х/ф “Смак спецiй”.

17.20 Х/ф “Золота дитина”.
19.20 Х/ф “Кицьки проти собак”.
20.55 Х/ф “Кров тамплiєрiв”.
23.20 Х/ф “Кров тамплiєрiв 2”.
1.40 Спортрепортер.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00,3.05 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Близькi люди”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.30 М/ф “Спайдермен”.
10.25 Х/ф “Нiжний звiр”.
12.15 Х/ф “Священна корона”.
14.45 “Вайп Аут”.
15.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
18.00 Х/ф “Великогабаритнi”.
20.00 Х/ф “Чорта з два”.
22.00 Х/ф “Захисник”.
0.00 Х/ф “Чарiвнiсть”.
2.00 “Речовий доказ”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Новини.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Перлини української вокальної 

лiрики.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Савана”.
13.15 Здоров`я.
14.15 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.25 Х/ф “Божевiльне Рiздво”.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.

21.35 Свiт спорту.
21.50 “Рiздвяна мелодiя”. 

Фестиваль юнацької 
творчостi.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький арсе-

нал. Класiк-прем`єр.
2.20 Х/ф “Божевiльне Рiздво”.
3.50 “Попередження”.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,23.10, 

2.40 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений при-

булець”.
7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.20 “Караоке на майданi”.
11.30 Т/с “Єрмолови”.

12.30 “Я люблю Україну”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Я люблю Україну”.
19.25 “Погода”.
21.00 Х/ф “Скелелаз”.
23.40 “Проспорт”.
23.45,3.00 Х/ф “Звiр вiйни”.
1.40 “Документ”.
4.40 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.20 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Європу з Саман-

тою Браун 2”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10,20.30 Т/с “Обручка”.
13.10 Х/ф “Змiєлов”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20,3.25 Т/с “Сусiди”.

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

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Фантаст. iсторiї. Позаземнi 

технологiї. Вiдмiнити 
Апокалiпсис”.

0.50 “Мiста пiдземного свiту. Мiсто 
печер. Будапешт”.

1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25,4.35 Т/с “Хафф”.
3.50 “Мiста пiдземного свiту. Мiсто 

печер. Будапешт”.
5.30 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти тижня.
6.45,7.45,8.45,9.45,10.45,11.45 

Факти-вибори.
7.00,8.00,9.00 Вибiр - 2010.
9.40 Х/ф “Наречений напрокат”.
11.50 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.40 Т/с “Година Волкова”.

15.40 Х/ф “Пряма i наявна за-
гроза”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Морський патруль”.
22.00 Т/с “Вiкiнг”.
23.00,4.20 Свобода слова.
1.15 Надзвичайнi новини.
1.40 Х/ф “Наречений напрокат”.
3.45 Факти.

СТБ
5.40 Документальний детектив.
6.35 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Щурячi перегони”.
11.50 “ВусоЛапоХвіст”.
12.15 “Битва екстрасенсiв”.
13.15 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
14.15 “Чужi помилки”. “Брат”.
15.10 “Давай одружимося”.
16.05,23.15 “Зоряне життя. Що 

пiшли на пiку слави”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
18.00,22.00 “Вікна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Анатомiя Грiй”.
19.10 “У пошуках iстини. Любов i 

смерть Василя Чапаєва”.

20.10 “Чужi помилки”. “Таємниця 
вбивства в Севастополi”.

21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.20 “Вікна-спорт”.
0.45 Х/ф “Кожен вечiр об 

одинадцятiй”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Даєш молодь.
9.10 Х/ф “Примара”.
12.10,14.55 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 “Мить щастя”.
15.55,20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00,22.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
21.50 Т/с “Батьковi дочки”.
23.50 Т/с “4400”.
0.45 Репортер.

1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Народжений захищати”.
2.50 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 Х/ф “Слуги диявола на 

бiсовому млинi”.
8.30 “Правда життя”. Одностатеве 

кохання.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 Т/с “Закон i порядок”.
12.00 Т/с “Слiд перевертня”.
14.20 Х/ф “Баал - бог шторму”.
16.20 Х/ф “Дитина на листопад”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.25,4.50 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Бригада”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.30 Х/ф “Акули 2”.
2.50,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

субота, 16  січня

понеділок,  18  січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Концертна програма “Святку-

ють Меланка з Василем”.
11.30 Життя триває...
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.10,15.15 Дiловий свiт.
12.40 Д/с “Савана”.
13.10 “Рiздвяна мелодiя”. Фести-

валь юнацької творчостi.
14.10 Автоакадемiя.
15.55 Iндиго.
16.25 Х/ф “Його i її Рiздво”.
18.10,21.25 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Далi буде...
20.30 Право на захист.
21.45 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари, 

коротка програма.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

23.40 Фiльм фестивалю Покров 
“Iркутська Йордань”.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Х/ф “Його i її Рiздво”.
3.10 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари, 

коротка програма.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 23.30 

“ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.20 “Караоке на майданi”.
11.30 Т/с “Єрмолови”.
12.30 “Я люблю Україну”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Я люблю Україну”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “По той бiк вовкiв”.

21.20 Х/ф “Тюряга”.
0.00 “Проспорт”.
0.05 Х/ф “Скелелаз”.
2.00 “Документ”.
3.20 Т/с “День народження 

Буржуя 2”.
4.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.15 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Латинську Аме-

рику з Самантою Браун”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 

18.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.10,20.30 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Вода 

лiкувально-столова газована.
14.00,4.30 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20,3.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.

23.50 “Гарем. Жiноча половина”.
0.50,3.45 “У пошуках правди. Таєм-

ниця племенi Анасазi”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.20,5.10 Т/с “Хафф”.

ICTV
5.50 Погода.
5.55 Факти.
6.25,7.50 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Година Волкова”.
15.25 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морський патруль”.
22.05 Т/с “Вiкiнг”.

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

Рiплi.
1.00 Спорт.
1.15 Х/ф “Американськi гiрки”.
3.10 Факти.
3.45 Х/ф “Замiна 2: Останнiй урок”.
5.10 Т/с “Альф”.

СТБ
5.45 Документальний детектив.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Кохання одне”.
11.30 “ВусоЛапоХвіст”.
12.15 “Нез`ясовно, але факт”.
13.25 “Битва екстрасенсiв”.
14.15,20.10 “Чужi помилки”. 

“Таємниця вбивства в 
Севастополi”.

15.05 “Давай одружимося”.
16.00 “Зоряне життя. Що пiшли на 

пiку слави”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
18.00 “Вікна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Анатомiя Грiй”.
19.10 “Правила життя. Убивча 

чистота”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вікна-новини”.
23.15 “Зоряне життя. Зоряний 

епатаж”.
0.15 “Вікна-спорт”.
0.35 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Поросяча хитрiсть”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15Т/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 “Мить щастя”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00,22.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.50 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
21.50 Т/с “Батьковi дочки”.
23.50 Т/с “4400”.
1.15 Х/ф “Сестричка Беттi”.
3.05 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.45 Х/ф “Дитина на листопад”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
14.45 Т/с “Бригада”.
17.00 Х/ф “Кримiнальний талант”
18.25 “Речовий доказ”. Найгучнiшi 

злочини 2009-го.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Бригада”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

вівторок,  19  січня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Лис Микита”.
7.15 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.05 Новини.
9.25 Доки батьки сплять.
9.30 Пiдсумочки.
9.40 Антивiрус для дiтей.
10.00 Крок до зiрок.
10.35 М/ф “Валидуб”.
11.00,4.15 Муз. ua.
11.30,4.40 Стильна штучка.
11.55 М/ф “Санта-Маус i Щур-олень”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Телевiзiйний журнал “Околиця”.
14.00,5.00 Аудiєнцiя.
14.30,5.25 Благовiсник.

15.00,18.00 Новини.
15.20 Програма мультфiльмiв.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета.
18.15 Х/ф “Будинок на свято”.
20.00,21.30 Телемарафон “Вибори 

- 2010”.
21.00 Новини.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ректор який спiває.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект “Острiв 

скарбiв”.
1.20 “На початку було слово”.
2.45 Х/ф “Будинок на свято”.

1+1
06.55 М/с “Літаючий будинок”. 
07.20 М/с “Г’юго з джунглів”.
08.50 Тв - шоп.
09.05 Лото-Забава. 
10.15 М/с “Качині історії”. 

11.05 Караоке на Майдані. 
12.00 Смакуємо. 
12.40 Шість кадрів .
12.50 Х/ф “Турецький гамбіт”. 
17.10 Х/ф “Шанхайський полудень”. 
19.30 ТСН. 
20.15 Вибір 2010.
01.00 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”. 
02.35 Т/с “Шістнадцять кварталів”. 
04.15 Т/с “Мій лагідний та ніжний 

зомбі”

ІНТЕР
5.40 М/ф.
6.30 “Морськi змiї”.
7.20 М/с “Смiховинки”.
7.40 “Квадратний метр”.
8.30 “У Городку”.
9.00,12.00,16.00,18.00 Новини.
9.10 “Городок”.
9.45 “Україно, вставай!”
10.10,3.00 “Позаочi”.
11.10 “Найрозумнiший”.
13.00 Мюзiкл “За двома зайцями”.

15.05 Концерт “Україна. Голос. Душа”.
17.45 Х/ф “Мiнливостi долi”.
19.45,20.55 Нiч виборiв.
20.00 “Подробицi”.
3.45 Д/с “Морськi змiї”.
4.30 “Знак якостi”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

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

домашнi ролики.
6.55 Х/ф “Цiлком таємно”.
8.45,9.45,10.45,11.45,12.45,13.

45,14.45,15.45,16.45,17.45 
Факти-Вибори.

8.50 Квартирне питання.
9.50 Ти не повiриш!
10.35 Козирне життя.
11.05 Iнший футбол.
11.55 Пiд прицiлом.
12.50 Провокатор.
13.50 Олiв`є-шоу.
18.45 Факти тижня з О.Соколовою.

19.40 Факти-Вибори.
20.10 День виборiв.
0.00 Т/с “Блейд”.
1.40 Iнтерактив: Тижневик.
1.55 Х/ф “Останнiй танець 2”.
3.25 Х/ф “Дурень”.

СТБ
5.40 “Руйнiвники мiфiв”.
7.20 Х/ф “Недiльний тато”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
11.50 Х/ф “Гусарська балада”.
13.40 “У пошуках iстини. Магiя 

карпатських мольфаров”.
14.30 “Слiдство вели. Злови мене, 

якщо зможеш!”
15.25 Д/ф “Вбивство в кредит”.
15.50 “Правила життя. Як уберегти-

ся вiд зарази”.
16.45 “Нез`ясовно, але факт”.
18.05 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.

19.55 Х/ф “Кохання одне”.
21.45 Х/ф “Заходь - не бiйся, ви-

ходь - не плач”.
23.35 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
0.30 Х/ф “Альошчине кохання”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Х/ф “Смак спецiй”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Мiккi Маус”.
9.05 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.40 Даєш молодь.
10.30 Х/ф “Золота дитина”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Х/ф “Хербi i божевiльнi 

перегони”.
20.20 Х/ф “Привид”.

22.50 Файна Юкрайна.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Самотнiй хлопець”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00,3.25 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
9.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.20 М/ф “Спайдермен”.
11.15 “Вайп Аут”.
12.15 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 “Легенди бандитського 

Києва”. Смерть жандарма.
15.15 “Речовий доказ”. В`язень 

Лук`янiвського замку.
15.45 Т/с “Слiд перевертня”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Чорта з два”.
20.30 Х/ф “Баал - бог шторму”.
22.30 Х/ф “Акули 2”.
0.30 Х/ф “Страх темряви”.
2.25 “Речовий доказ”.

неділя, 17  січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.20 Концертна програма пам`ятi 

Є. Мiрошниченко.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Савана”.
13.20 “Знайдемо вихiд”.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
16.00 Фiгурне катання. ЧЄ. 

Чоловiки, коротка програма.
17.30 Кiно.ua.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Анонс передач.
19.40 Свiт спорту.
20.00 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари, 

довiльна програма.

22.40 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 
(жiнки).

2.50 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари, 
довiльна програма.

4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

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”.
7.10 М/c “Улюблений при-

булець”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
9.55 “Шiсть кадрiв”.
10.10 Т/с “По той бiк вовкiв”.
11.30 Т/с “Єрмолови”.
12.30 “Я люблю Україну”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00,19.30,23.15 “ТСН”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Я люблю Україну”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “По той бiк вовкiв”.
21.20 Х/ф “Рембо: Перша кров”.
23.45 “Проспорт”.
23.50 Х/ф”Тюряга”.
1.45 “Документ”.
3.20 Т/с “День народження 

Буржуя 2”.
4.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.10 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Латинську Аме-

рику з Самантою Браун”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Томатна 

паста (25%).
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Чортове колесо Арно Баба-

джаняна”.
0.50 “Розшифрування катастроф. 

Кораблi”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.20,5.05 Т/с “Хафф”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знахарi”.
4.20 “Судовi справи”.
6.00 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.30 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Година Волкова”.
15.20 Т/с “Морський патруль”.

17.35 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морський патруль”.
22.05 Т/с “Вiкiнг”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.00 Спорт.
1.20 Х/ф “Пiсля життя”.
2.35 Факти.
3.10 Х/ф “Щелепи”.
4.30 Т/с “Альф”.

СТБ
5.40 Документальний детектив.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.35 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Заходь - не бiйся, виходь 

- не плач”.
11.20 “ВусоЛапоХвіст”.
12.15 “Нез`ясовно, але факт”.
13.20 “Битва екстрасенсiв”.
14.15 “Чужi помилки”. “Таємниця 

вбивства в Севастополi”.
15.10 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зоряний 

епатаж”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
18.00 “Вікна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грiй”.

19.10 “Зоряне життя. Зорянi 
тата 2”.

20.10 “Чужi помилки”. “Удар з 
минулого”.

21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вікна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грiй”.
23.15 “Зоряне життя. Зорянi 

весiлля”.
0.15 “Вікна-спорт”.
0.35 Х/ф “Рiдня”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Вся справа в пляшцi”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15 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 “Мить щастя”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.45 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
21.50 Т/с “Батьковi дочки”.

22.55 Т/с “Щасливi разом”.
23.50 Т/с “4400”.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Критичний рiвень”.
2.45 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.10 Х/ф “Кримiнальний талант”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
14.30 Т/с “Бригада”.
16.45 Х/ф “Кримiнальний талант”.
18.25 “Правда життя”. Горiлка пиву 

не товариш.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Бригада”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30,4.50 “Свiдок”.
2.55,5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

середа,  20  січня
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18 СІЧНЯ - СВЯТИЙ 
ВЕЧIР

Ось і закінчуються новорічні свята, які  
вінчає Свято Водохреща.  Напередодні  - 
Хрещенський Святий вечiр.  І це також є 
остання кутя - Голодна.  Насправді вона  
нічим не поступається Багатій, що перед 
Різдвом, та Щедрій куті, що перед Ва-
силем. Так називається вона тому, що 
доти, доки не посвятять воду, люди не 
їдять. Сідають вечеряти, коли вже засяє 
вечірня зоря. 

Колись був гарний звичай - перед тим, як 
почати їсти, господар набирав ложку куті, підхо-
див до вікна і тричі казав: “Морозе, морозе, йди 
до нас кутю їсти!” Після паузи знову звертався: 
“Не йдеш? То не йди ні на жито, ні на пшени-
цю, ні на всяку пашницю!”. Потім, зачерпнувши 
ложкою куті, підкидав її до стелі - “на приплід”. 
Усі стежили, скільки прилипне зернин, то стіль-
ки ж з’явиться у новому році різного приплоду.  
Тільки після цього обряду починали вечеряти

По вечері діти проганяли кутю, б’ючи 
знадвору палицями в причілок хати, при-
мовляючи:

Тікай, кутя, із покуття,
А узвар - на базар,
Паляниці, лишайтесь па полиці,
А дідух на теплий дух,
Щоб покинути кожух.
Шкода прощатися з новорічними свята-

ми, чи не так? Та скільки ж цьому рокові бути 
новим. Треба ж  відчути, нарешті,  і щастя, 
яке побажали...

Це - перше з християн-
ських таїнств, що прийма-
ється всіма християнськими 
віросповіданнями і знаме-
нує собою вступ людини до 
церковної спільноти. Вода 
освячується з метою повер-
нення водній стихії первісної 
чистоти і святості, втраченої 
після гріхопадіння людини, і 
сходження на неї силою мо-
литви благословення і бла-
годаті Святого Духа.

Встановленню христи-
янського таїнства Хрещен-
ня передувало  “хрещення 
Іоаннове” - Іоанна Предтечі, 
який, проповідуючи іудеям 
про грядущого Месію, хрес-
тив у Йордані тих, хто прихо-

див до нього, і навіть само-
го Ісуса Христа. В Євангелії  

“Від Матфія” про подію, яку 
ми відзначаємо, говориться: 
“З’явився Іоанн, хрестячи в 
пустелі і проповідуючи по-
каяння для прощення гріхів. І 
виходили до нього всі жителі 
Юдеї і єрусалимляни. І хрес-
тилися від нього в річці Йор-
дан, сповідуючи гріхи свої. 
Іоанн  носив одяг з верблю-
жого волоса і пояс шкіряний,  
їв акриди і дикий мед”.  Що 
таке дикий мед - пояснюва-
ти не треба, а акриди -  вид  
сарани, якою харчувався Іо-
анн Хреститель, і яка, за за-
коном Мойсеєвим, вважала-
ся чистою твариною. Сарану 
і в наш час вживають в їжу в 

багатьох східних країнах, і 
ця страва вважається дуже 
вишуканою, особливо якщо 
вона добре приготовлена.  
Тобто,  акриди і дикий мед - 
не сама погана їжа.

 Сьогодні церковний об-
ряд освячення води про-
водиться триразовим зану-
ренням в неї хреста. У цей 
день православна Церква 
згадує Хрещення Спаси-
теля, прийняте від Іоанна 
в річці Йордан, тому обряд 
водоосвячення також імену-
ється  йордань. Друга  назва 
свята Богоявлення походить 
від того, що при Хрещенні 
Спасителя було особливе 
явлення всіх трьох осіб Бо-
жества. “Отець з відкритих 

небес голосом свідчив про 
хрещення сина, і Святий Дух 
у вигляді голуба зійшов на 
Ісуса Христа, підтверджуючи 
таким чином Слово Отця”. 

Через цю священнодію, 
за вченням церкви, вода 
набуває чудових власти-
востей: вона очищає віру-
ючих людей від духовної і 
тілесної скверни, освячує 
предмети і зміцнює вірую-
чих в їх духовній силі.

Богоявленська або Во-
дохресна вода здавна вва-
жалася великою святинею. 
Збереження її в свіжому ста-
ні протягом тривалого часу 
церква відносить до види-
мої наявності в ній благодаті 
Святого Духа. 

“ХТО НЕ НАРОДИТЬСЯ 
ВІД ВОДИ І  ДУХА,  НЕ МОЖЕ 
УВІЙТИ В ЦАРСТВО БОЖЕ” 

19 СІЧНЯ - ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА СВЯТКУЄ ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
Уже саме визначення таїнства хрещення говорить про те, що воно пов’язане з корін-

ним переломом у житті людини. Стати християнином - це не означає змінити переконан-
ня або навіть спосіб життя, це означає рішуче “переродитися”, стати новою людиною. 
Слова Господа, сказані Никодиму:  “Хто не народиться від води і Духа, не може увійти в 
Царство Боже”, не залишаються без здійснення. Священна історія, як і історія християн-
ства, знає багато прикладів, починаючи з апостола Павла, коли ті, хто повірив у Христа, а 
потім ті, що хрестилися, ставали дійсно новими людьми. Для гідного прийняття хрещен-
ня потрібні віра і повне покаяння, відмова від колишнього своєкорисного життя. 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.20 Концертна програма пам`ятi 

Є.Мiрошниченко.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Савана”.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Iндиго.
16.20 Полiгон.
16.50 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 
(чоловiки).

18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.40 Свiт спорту.
19.55 Фiгурне катання. ЧЄ. Танцi. 

Оригiнальний.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.

21.40 Фiгурне катання. ЧЄ. 
Чоловiки, довiльна програма.

23.15,0.00 Пiдсумки.
23.35 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Культурно-мистецький арсе-

нал. Класiк-прем`єр.
2.45 Фiгурне катання. ЧЄ. Чоловiки, 

довiльна програма.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
9.55 “Шiсть кадрiв”.
10.10 Т/с “По той бiк вовкiв”.
11.30 Т/с “Єрмолови”.
12.30 “Я люблю Україну”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00,19.30,23.15,2.30 “ТСН”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Я люблю Україну”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “По той бiк вовкiв”.
21.20 Х/ф “Рембо 2”.
23.45 “Проспорт”.
23.50 Х/ф “Рембо: Перша кров”.
1.30 “Документ”.
2.50 Т/с “День народження 

Буржуя 2”.
4.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.10 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Латинську Аме-

рику з Самантою Браун”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Плавленi 

сирки.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Секретнi iсторiї. Куля для 

генсека”.
0.50 “Повітряні бої”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.25,4.30 Т/с “Хафф”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Знахарi”.
5.30 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.05 Погода.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
Профiлактика.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.25 Т/с “Година Волкова”.
15.25 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Морський патруль”.
22.05 Т/с “Вiкiнг”. Фiнал.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.10 Х/ф “Менi не боляче”.
2.55 Факти.
3.30 Х/ф “Конкорд”. Аеропорт-79”.
5.20 Т/с “Альф”.

СТБ
5.20 Документальний детектив.
5.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 Т/с “Коломбо”.
Профiлактика.
12.45 “ВусоЛапоХвіст”.
13.20 “Битва екстрасенсiв”.
14.15 “Чужi помилки”. “Удар з 

минулого”.
15.10 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Зорянi 

весiлля”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

любовi”.
18.00 “Вікна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грiй”.
19.10 “Моя правда. Амалiя 

Мордвiнова”.
20.05 “Чужi помилки”. “Дiагноз: 

любов”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вікна-новини”.

22.20 Т/с “Анатомiя Грiй”.
23.15 “Зоряне життя. Публiчна 

ганьба”.
0.20 “Вікна-спорт”.
0.45 Х/ф “Презумпцiя 

невинностi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Флеш Гордон”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Рiздвяний подарунок”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.15,14.55 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 “Мить щастя”.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
21.50 Т/с “Батьковi дочки”.
22.55 Т/с “Щасливi разом”.
23.50 Т/с “4400”.
0.45 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.

1.20 Х/ф “Бар край дороги Рок 
Вест”.

2.55 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Кримiнальний талант”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.30 Т/с “Пуаро”.
14.35 Т/с “Бригада”.
16.40 Х/ф “Контрабанда”.
18.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Справа дипкур`єрiв-
контрабандистiв.

19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Бригада”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

четвер,  21  січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.25 “Волинський кобзарик”. 

Мiжнародний конкурс 
бандуристiв.

10.00 Закриття 5-ї сесiї Верховної 
Ради України.

12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Савана”.
13.30 “Надвечiр`я”.
14.00 Новини.
14.10 Дiловий свiт.
14.35 Фiгурне катання. ЧЄ. Жiнки, 

коротка програма.
17.00 Кордон.
17.20 Пазли.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Фiгурне катання. ЧЄ. Танцi. 

Довiльний.

22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 

(жiнки).
2.50 Фiгурне катання. ЧЄ. Танцi. 

Довiльний.
3.50 Громадська варта.
4.05 Право на захист.
4.25 Особливий погляд.
4.55 “Волинський кобзарик”. 

Мiжнародний конкурс 
бандуристiв.

5.25 “Надвечiр`я”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55,7.35,8.05 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
9.55 “Шiсть кадрiв”.
10.10 Т/с “По той бiк вовкiв”.
11.30 Т/с “Єрмолови”.
12.30 “Я люблю Україну”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Я люблю Україну”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “По той бiк вовкiв”.
21.20 Х/ф “Рембо 3”.
23.25 Х/ф “Честь дракона”.
1.10 Х/ф “Рембо 2”.
2.40 “Концерт Н. Могилевської “Цей 

танець”.
4.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.20 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР
6.05 “Перепустка в Латинську Аме-

рику з Самантою Браун”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з 

Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Ковбаса 

“Столична” (варена).
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
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”.
0.10 “Пан Мiнiстр”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.45,4.30 Т/с “Хафф”.
2.40 Т/с “Сусiди”.
3.10 “Знахарi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 Т/с “Хафф”.
5.20 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 ПроZiрок.
9.00 “Смак”.
10.25 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Х/ф “Карантин”.
15.25 Т/с “Морський патруль”.

17.35 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.15 Дискотека 80-х по-нашому.
22.15 Comedy Club.
23.00 Голi i смiшнi.
0.05 Автопарк. Парк автомобiльного 

перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Хлопець з кальцiю”.
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Гамбiт”.

СТБ
5.30 Документальний детектив.
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.25 Т/с “Коломбо”.
8.05 Х/ф “Iгри дорослих дiвчаток”.
11.05 Х/ф “Корольок - пташка 

пiвча”.
17.40 “Вікна-новини”.
17.50 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї”.
20.00 “Суперстар представляє: 

Крутi 90-i. Щасливi пiснi 
сумного часу”.

22.00 “Вікна-новини”.
22.25 Х/ф “Клiнч”.
0.25 “Вікна-спорт”.
0.50 Х/ф “Пробач”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
6.55,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.15 Х/ф “Флешка”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.50 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 Третiй зайвий.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.05 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
0.00 Х/ф “Дуже страшне кiно 2”.
1.25 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.
2.50 Х/ф “З усiх котушок”.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Мольфар з роду Нечаєв.
4.30 Благославляю i молюся.

4.55 Ad Fontes. Повернення до 
витокiв.

5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.50 Х/ф “Контрабанда”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.30 Т/с “Пуаро”.
14.35 Т/с “Бригада”.
16.50 Т/с “Близькi люди”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Злочинна пристрасть”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як 

злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Сплячий”.
2.00 “Свiдок”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.20 “Особистий погляд”.
4.50 “Свiдок”.
5.15 “Особистий погляд”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

п’ятниця  22  січня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 Свiт православ`я.
6.55 Д/ф “Студента потрiбно 

любити”.
7.50 Крок до зiрок.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 “3108”.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.35 Вихiднi по-українськи.
12.05 Темний силует.
12.50 Парламент.
13.45 Наша пiсня.
14.25 Д/ф “Боротьба за колючим 

дротом”.

15.15 Кiно.ua.
16.00,3.15 Фiгурне катання. ЧЄ. 

Жiнки, довiльна програма.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт.
19.30 Х/ф “Самотнiй Санта шукає 

мiсiс Клаус”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона.
23.55 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Мазепа”.
5.25 Експерти дозвiлля.

1+1
6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.

9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.10 М/с “Гюго з джунглiв. Зiрка 

екрана”.
12.30 “Шiсть кадрiв”.
13.20 Т/с “Шлях чарiвника”.
15.10 Х/ф “Едвард - руки-ножицi”.
17.15 Х/ф “П`ять крокiв хмарами”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “П`ять крокiв хмарами”.
22.10 Х/ф “Одисея”.
1.40 Х/ф “Рембо 3”.
3.20 Х/ф “Честь дракона”.
4.45 Х/ф “Весна”.

ІНТЕР
5.30 “Я - Тализiна”.
6.30 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
8.55 “У Городку”.
9.30 “Городок”.
10.05 Х/ф “Термiново в номер! 2”.
14.00 Т/с “Циганочка з виходом”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Циганочка з виходом”.

22.40 “Пан Мiнiстр”.
0.45 “Подробицi” - “Час”.
1.20 “Знак якостi”.
3.20 “Ключовий момент”.
4.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.30 Погода.
5.35 Факти.
6.05 Х/ф “Полiцейський i Бандит 2”.
8.00 Добрi новини.
8.10 Т/с “Пантера”.
10.05 Козирне життя.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.40 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.00,18.55 Спорт.
13.05 Наша Russia.
14.05 Дискотека 80-х по-нашому.
15.10 Ти не повiриш!
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

19.00 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.
23.05 ПрожекторПерiсХiлтон.
23.50 Голi i смiшнi.
0.10 Т/с “Блейд”.
2.05 Х/ф “Дикi серцем”.
4.10 Х/ф “Що я робила цього лiта”.

СТБ
5.40 “Руйнiвники мiфiв”.
7.20 Х/ф “Кохана жiнка механiка 

Гаврилова”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвіст”.
10.40 М/ф “Козаки”.
12.45 Х/ф “Де знаходиться 

нофелет?”
14.25 Мюзикл “Пригоди Вєрки 

Сердючки”.
15.50 “Суперстар представляє: 

Крутi 90-i. Щасливi пiснi 
сумного часу”.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
19.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї”.
21.10 “Неймовiрнi пригоди iталiйцiв 

в Росiї”. Невiдома версiя.
22.10 “Моя правда. Амалiя 

Мордвiнова”.
23.05 “Зоряне життя. Зорянi тата 2”.
0.10 “Паралельний свiт”.
1.05 Х/ф “Сни”.
2.30 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.30 Х/ф “У свiтлi вогнiв”.
7.15 Х/ф “Страшне Рiздво 

Мюнстерiв”.
9.00 М/с “Дональд Дак пред-

ставляє”.
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
10.00 Зорянi драми №69.
10.55 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
14.00 Хто проти блондинок?
15.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.20 Х/ф “Сiмейка Адамсiв”.
18.25 Х/ф “Принц i я 2”.

20.25 Х/ф “Шоу починається”.
22.20 Х/ф “Лак для волосся”.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Дуже страшне кiно 2”.
2.25 Х/ф “Чинник хаосу”.
4.00 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Розпуття.
4.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Близькi люди”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/ф “Спайдермен”.
10.30 Х/ф “Врятуй мене”.
12.40 Х/ф “Бiльше за життя”.
14.45 “Вайп Аут”.
15.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
18.00 Х/ф “День виборiв”.
22.00 Х/ф “Убивство в Оксфордi”.
0.20 Х/ф “Мрець iде”.
2.30 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.

субота  23  січня
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Наші сонячні та найщиріші привітання адресуємо 
славним ветеранам району з нагоди ювілейної дати 
– 80-річчя від Дня народження:

ПЕТРУСЕНКО Марії Павлівні з Грузького,
ШКОДЕНКУ Дмитру Архиповичу та

ШЕРШНЬОВІЙ Меланії Іванівні з Королівки,
МЕЛЬНИК Катерині Филимонівні з Лишні та

ЦИМБАЛІСТ Марії Павлівні з Мар’янівки.
Від душі бажаємо Вам, шановні іменин-

ники, міцного здоров’я, сімейного щастя та 
благополуччя, достатку, миру та злагоди. 
Нехай скрізь і всюди зігріває Вас тепло, лю-
бов і щедрість рідних та близьких Вам лю-
дей, а в родинах Ваших селяться затишок 
та спокій. Гарного Вам настрою у ці святкові дні.

Президія районної організації 
ветеранів України.

З нагоди ювілейної дати - 70-річчя від Дня наро-
дження адресуємо найщиріші, найтепліші привітання 
нашій дорогій ювілярці

Софії  Федотівні  ГАЛДЕЦЬКІЙ.
Летять роки, мов чайки над водою, 
А разом з ними доля непроста. 
То ми ж пишаємось такою, 
Живіть у радосі - до ста!
Пережили, побачили багато і правди, 

і неправди на землі, трудилися, не знали 
втоми від юних днів до посивілих літ. Тож 
хай Вам Бог в житті допомагає і радість за-
вжди душу звеселяє!

Син, невістка та внуки.

Щиро поздоровляємо з ювілейною да-
тою від Дня народження 
Софію Федотівну ГАЛДЕЦЬКУ
і сердечно їй бажаємо:

Нехай Ваші літа не швидко минають,
Нехай Ваші руки втоми не знають,
Нехай Ваше серце бадьоро б’ється,
Нехай Вам ще довго живеться!
Міцного здоров’я, тепла, радості та достатку Вам 

у день ювілею!
З повагою футбольна команда “Абрис-Альфа“.

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ 
«Зоря» с. Соснівка щиро поздоровляють з ювілей-

ною датою – 60-річчям від Дня народження
РАДКЕВИЧА Василя Юхимовича

і сердечно йому бажають:
Хай віднині і надалі радісно живеться, до-

бро і достаток у домі ведеться. Хай завжди 
сонце світить у Ваше віконце, відчиняються 
двері для щастя й тепла, хай сили прибудуть, 
бадьорість зміцніє на довгі-предовгі літа!

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського райВУЖКГ сердечно ві-
тають з ювілейною датою – 60-річчям від Дня наро-
дження працівника підприємства 

КРИВЕНКА Василя Володимировича 
та щиро йому бажають: міцного здоров’я – 
від чистих джерел, а щастя – від власної долі, 
щоб мирно і довго в достатку жилось, щоб 
горя не знали ніколи. Хай теплом і веселістю  
повниться хата, хай буде сім’я вся здорова й 
багата. Наснага і щедрість у серці  хай квіт-
нуть поки ювілей не настане столітній!

Колектив поліклінічного відділення Макарів-
ської ЦРЛ щиро вітає з 55 - літнім ювілеєм від Дня 
народження чуйну людину, прекрасного фахівця, 
лікаря-терапевта

МОСКАЛЮКА Володимира Афанасійовича.
Бажаємо щастя, здоров’я, творчих успі-

хів у роботі. 
Всього лише 55 в житті  Вашому минає, а 

скільки буде на шляху, ніхто про це не знає. 
Хай буде їх не менше ста, і шлях весь буде 
світлим, а все життя, мов той кришталь, 

прекрасним, ніжним, чистим!

Найсердечніші наші привітання подрузі, колезі 
по роботі

ОСТРИНСЬКІЙ Марії Станіславівні
з нагоди ювілейного Дня народження.

Нехай цей день веселою казкою 
рано-вранці у дім Твій ввійде, здоров’я 
Тобі подарує і ласку, радість і свято не-
хай принесе. Ти багато зробила тако-
го, щоб на землі залишити слід, бажаємо щастя Тобі 
неземного, достатку, усмішок, життя довгих літ!

Сім’я Шевченків.

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

СЕРГІЄНКО Любов Юхимівну
сердечно і уклінно вітаємо із славною датою - 60 - 
річчям від Дня народження.

Найдобріша і рідненька, в цей день 
ми Вам вклоняємось низенько. За сонце 
ясне, за серце прекрасне, за те, що до-
бром зігріваєте нас, за те, що в щасливу 
і скрутну хвилину ми можемо всі прихили-

тись до Вас. Нехай Вас минають невдачі і грози, нехай 
лиш від сміху з’являються сльози, міцного здоров’я з 
роси і води, бадьорість та настрій хай будуть завжди. 
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є, хай силу й здоров’я 
Господь Вам дає.

З повагою дочки, зяті, внуки.

Педагогічний та учнівський колективи Колонщин-
ської ЗОШ висловлюють глибокі співчуття учням 
школи Сергію та Олександру Процюкам з приводу 
тяжкого горя – передчасної смерті батька

П Р О Ц Ю К А  О л е к с а н д р а  П е т р о в и ч а .

Адміністрація, профком та колектив клінічної лабора-
торії Макарівської ЦРЛ висловлюють глибокі співчут-
тя молодшій медичній сестрі Петрушенко Галині Во-
лодимирівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька

АЛАДЬЄВА Володимира Андрійовича. 

Адміністрація та профспілковий комітет районного 
будинку культури глибоко сумують з приводу перед-
часної смерті техпрацівника

КОВАЛЬЧУК Галини Василівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колек-
тив Макарівського райВУЖКГ висловлюють глибокі 
співчуття працівниці підприємства Самусенко Тетяні 
Григорівні з приводу тяжкої втрати – смерті 

батька.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ТОВ “ДЕПСОЛ УКРАЇНА”, що розташоване в про-

мзоні селища  Макарів по вул. Ватутіна, 65-А має намір 
одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря.

Призначенням   підприємства   є   виробництво   по-
лімерних   блоків   для будівництва котеджів зі спінених 
полімерів на формувальних автоматах.

Основними забруднюючими речовинами при ви-
робництві виробів зі спіненого полістиролу та поліпро-
пілену є незначна кількість стиролу, оцтової кислоти, 
оксиду вуглецю, пентану та продукти згоряння природ-
ного газу від котельні, загальною кількістю близько 4 т/
рік, які надходять через 12 джерел викиду.

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

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

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

* * * * *

РАЙОННА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантних посад: голов-
ного спеціаліста відділу містобудуван-
ня, архітектури та розвитку інфраструк-
тури райдержадміністрації, спеціаліста 
І категорії служби у справах дітей рай-
держадміністрації.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до 
претендента на посаду головного спеці-
аліста відділу містобудування, архітекту-
ри та розвитку інфраструктури райдер-
жадміністрації: освіта вища відповідного 
професійного спрямування, за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж 
роботи за фахом не менше трьох років.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до 
претендента на посаду спеціаліста І катего-
рії служби у справах дітей райдержадміні-
страції: освіта вища юридична, за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж 
роботи за фахом не менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у кон-
курсі, подають на ім’я голови конкурсної 
комісії райдержадміністрації заяву про 
участь у конкурсі, особовий листок з об-
ліку кадрів з відповідними додатками, дві 
фотокартки розміром 4х6, копії докумен-
тів про освіту та паспорта, відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового ха-
рактеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 
2009 рік.

Заяви приймаються протягом міся-
ця з дня опублікування оголошення за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, 
райдержадміністрація, 2-й поверх, від-
діл організаційно-кадрової роботи апа-
рату райдержадміністрації.

Особи, документи яких відповідають 
встановленим вимогам, складають іс-
пит.
Довідки за телефонами: 5-10-77, 5-15-64.

НІЖИЛОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на оренду частини приміщення 
їдальні, яке знаходиться в селі 

Ніжиловичі по вул. Підсухи, 102-Б. 

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ 
ЗА ТЕЛЕФОНОМ 4-11-39.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОДАЮ у Макарові по вулиці Леніна базу 
(приміщення 110 кв. м, площа земельної ді-
лянки 12 соток). Ціна - 59 тисяч у.о. Телефон 
- 097-450-50-50.

* * * * *

* * * * *

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

ЯКІ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ МІСТИТЬ ГРАФА “НЕ 
ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА” (ПРОТИ 
ВСІХ) У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ НА ВИБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ?

За словами кандидата юридичних наук (Міжна-
родний центр перспективних досліджень) Віктора 
Чумака, наявність такої графи у  нашому виборчому 
бюлетені може призвести до певних юридичних на-
слідків в одному випадку: якщо у першому турі бра-
тимуть участь лише два кандидати і більше половини 
виборців проголосують проти них обох. Тоді ЦВК має 
звернутися до Верховної Ради щодо призначення 
нових виборів.

В інших випадках наявність графи “Не підтримую 
жодного кандидата” не призводить до правових на-
слідків, вона не несе правового навантаження. До 
речі, у більшості демократичних країн такої графи 
взагалі немає у бюлетенях, але для реалізації демо-
кратичних планів та намірів суспільства, крім вилу-
чення такої графи, слід вдатися до більш системних 
змін у законодавстві для більш повної реалізації на-
родом своїх прав як єдиного джерела влади.  

Старший науковий співробітник Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, канди-
дат юридичних наук Микола Сірий, також не вважає, 
що наявність графи “проти всіх” спричинить якісь 
проблеми у виборчому процесі: сценарій, коли біль-
ше половини виборців проголосують проти всіх кан-
дидатів навряд чи може бути реалістичним.

На думку співробітника Центру політико-правових 
досліджень Ярини Журби,  голосування проти всіх 
містить у собі передовсім політичні наслідки як вияв 
протестного голосування. На її думку, існує варіант, 
коли президент може бути обраним “більшістю від 
меншості”, і це загострює питання його політичної 
легітимності.  

Олег ОЛІЙНИК.

Водій-підприємець надає тран-
спортні послуги з перевезення то-
варів і пасажирів міжміського сполу-
чення: Київ, Одеса, Хмельницький. 

Т Е Л Е Ф О Н И :  0 9 7 - 3 5 4 - 8 1 - 7 5 , 
0 9 7 - 3 6 7 - 7 8 - 2 2 ,  0 9 9 - 1 3 3 - 0 3 - 2 0 .
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1 8 - 2 4  С І Ч Н ЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

Вже на початку року ви 
будете сповненi ентузiазму 
i бажання негайно взяти-

ся до реалiзацiї нових планiв i 
проектiв. Краще все-таки зачека-
ти до суботи, яка буде для Овнiв 
кращим днем тижня. З вiвторка 
по четвер бiльше часу проводьте 
зi своїми близькими, приймайте 
вдома гостей. З п`ятницi все роз-
ташовує до активностi i змiн. Не 
вiдкладайте дiловi зустрiчi, обго-
ворюйте загальнi плани з друзя-
ми.

Сприятливi днi: 18, 23; 
несприятливi: немає.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Якщо ви плануєте важ-

ливу розмову з близькою 
людиною i розраховуєте 

на конкретний результат, то спро-
буйте знайти таку можливiсть до 
четверга. Iнакше потiм все може 
вийти чудово, але зовсiм не так, 
як вам хочеться. З другої полови-
ни тижня життя почне наповню-
ватися сюрпризами. Це хороший 
час для поїздок, розваг. З`явиться 
бажання зайнятися впорядкуван-
ням будинку. Кращий день для по-
купок - п`ятниця.

Сприятливi днi: 24; 
несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У вас з`явиться сти-

мул негайно почати щось 
нове. I саме на початку но-

вого року вас можуть вiдвiдати 
несподiванi рiшення. До п`ятницi 
будуть витрати на домiвку i при-
йоми родичiв та гостей. Субота i 
недiля принесуть багато приєм-
них сюрпризiв. На цi днi можна 
планувати культурнi заходи, роз-
ваги, поїздки. Прекраснi перспек-
тиви в особистому життi.

Сприятливi днi: 19, 23; 
несприятливi: 22.

РАК (22.06-22.07)
З вiвторка по четвер - 

кращий час для того, щоб 
затiяти якийсь сiмейний 

захiд. Придумайте те, що продо-
вжить вiдчуття свята i об`єднає 
всiх членiв сiм`ї загальною цiкавою 
темою. Вирiшення серйозних пи-
тань, початок нових справ краще 
планувати на вихiднi. Хоча цей 
час такий же сприятливий i для 
вiдпочинку, але не вiдкладайте 
важливу розмову, якщо вiдчуєте, 
що це допоможе вам прояснити 
моменти, що цiкавлять.

Сприятливi днi: 21, 24; 
несприятливi: 19.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей час пови-

нен стати для вас од-
ним з тих, що найбiльше 

запам`ятовується. Найприємнiшi 
новини чекають на вас у вихiднi. 
Вiдчувайте, коли час повертати-
ся, не шукайте пригод на свою го-
лову там, де ви можете створити 
собi проблеми. У четвер вам кра-
ще не сiдати за кермо, а у суботу 
не зловживати спиртним.

Сприятливi днi: 24; 
несприятливi: 18.

ДIВА (24.08-23.09)
Приємних вражень 

на цьому тижнi буде до-
сить. Але спробуйте як-
найскорiше включитися в 

роботу. Дiлiться iдеями з парт-
нерами. Все, що прозвучить 
(особливо у суботу i недiлю), ма-
тиме резонанс у майбутньому. 
З четверга цiкавi подiї почнуть 
вiдбуватися в колективi. Темп 
життя прискорюється, i якщо 
щось важливе є в планах, не 
вiдкладайте, спробуйте зробити 
це вiдразу. Вихiднi - хороший час 
для поїздок.

Сприятливi днi: 20, 22; 
несприятливi: немає.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У сiм`ї намiчаються 

змiни, i до четверга 
потрiбно все обговорити на 

сiмейнiй радi, розподiлити ролi 
i навантаження. Будьте уважнi в 
середу, коли пристрастi можуть 
розгорiтися не на жарт, але не так 
просто буде розiбратися з причи-
нами незадоволеностi. З п`ятницi 
для вас починається творчий 
перiод. Це час позитивних змiн, 
особливо, в романтичних, любов-
них стосунках.

Сприятливi днi: 22, 24; 
несприятливi: 20.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Минулi свята зали-

шають у вас приплив на-
тхнення. Але матерiальнi 

питання i перспективи як i ранiше 
цiкавитимуть вас у першу чергу. 
Спiлкування краще планувати так, 
щоб була можливiсть зустрiчатися 
з рiзними людьми i реалiзовувати 
всi намiченi плани. У вiвторок 
вiрогiднi несподiванi змiни, i до 
вихiдних ви зможете закрiпити 
свої позицiї. Влаштуйте з цього 
приводу який-небудь приємний 
захiд.

Сприятливi днi: 19, 21; 
несприятливi: 22.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Планетний вплив сти-

мулює вашi амбiцiї. Не 
втрачайте часу i берiться до 

реалiзацiї своїх планiв. Початок 
i кiнець тижня будуть наповненi 
спiлкуванням, телефонними 
дзвiнками, пропозицiями друзiв 
приємно провести час. Якщо пла-
нуєте поїздки i подорожi, кращи-
ми днями для цiєї мети будуть су-
бота i недiля.

Сприятливi днi: 18, 24; 
несприятливi: 23.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Життя пiдносить вам 

подарунки. I гарний настрiй 
зберiгатиметься весь тиж-

день. До четверга ви iз задово-
ленням вiдпочинете в колі сiм`ї. I 
навiть, якщо доведеться достат-
ньо багато часу придiляти роботi, 
то перспективи будуть позитивнi. 
З п`ятницi зовнiшнi обставини 
сприятимуть будь-яким вашим 
iнiцiативам. Не стримуйте себе, 
якщо чогось дуже хочеться, за-
проваджуйте в життя свої мрiї.

Сприятливi днi: 22, 23; 
несприятливi: 20.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
У вiвторок можуть 

вiдбутися подiї, якi при-
мусять вас по-новому 
оцiнити свої перспективи. 

Вам навiть не треба докладати 
зусиль, щоб привернути в своє 
життя щось нове, але потрiбно 
на чомусь зупинитися i вiдразу 
активно розвивати. Необхiднiсть 
багато часу проводити серед 
людей зажадає ваш вишуканий 
iнтелект пiдкрiпити i зовнiшньою 
привабливiстю.

Сприятливi днi: 23; 
несприятливi: немає.

РИБИ (20.02-20.03)
Плануйте на цей тиж-

день великих заходів ра-
зом із друзями. Вечiрки, 
поїздки на природу, за-

няття спортом забезпечать вам 
хорошу розрядку i створять 
можливостi для обговорення 
спільних iнтересiв. Вашi амбiцiї 
зараз зрозумiють у колективi. 
Не час усамiтнюватися, взимку 
буде не так багато вдалих днiв, 
щоб швидко просунути свої 
плани. У вихiднi не обмежуйте 
себе в задоволеннях. Корисну 
iнформацiю або свiй шанс ви все 
одно не пропустите.

Сприятливi днi: 21; 
несприятливi: 24.

Свою нову книгу україн-
ська письменниця назвала 
“історією однієї любові”. Ро-
ман вона писала протягом 
семи років. За цей час ви-
конала роль “чорнового по-
льового історика”, оскільки  
опрацювала чимало архівів, 
взяла багато інтерв’ю в оче-
видців. 

Письменниця попере-
ждає, що роман не про 
УПА, а про любов і смерть, 
тому його не можна нази-
вати історичним. У романі 
йдеться про три поколін-
ня однієї родини в часо-
вому проміжку від 1940-х 
років до весни 2004-го. 
За словами українського 
літературознавця, кри-
тика, професора Києво-
Могилянської академії 
Віри Агеєвої, “це проза, 
яка заворожує. Окрім від-
криття історичної пам’яті, 
цей твір також дасть змо-
гу кожному з нас побачити 
себе по-іншому”.

У жовтні 2010 року пла-
нується вихід перекладу 
книги німецькою мовою, а в 
подальшому - російською, 

польською, голландською 
та шведською. 

 Оксана Забужко - одна 
з найпопулярніших україн-
ських письменниць сього-
дення. Вона є автором ро-
ману “Польові дослідження 
з українського сексу”, лі-
ричних, прозових, есеїс-
тичних і критичних творів. 
Її книги здобули міжна-
родне визнання, зокрема, 
в Центральній та Східній 
Європі.  

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

У ПОЛЬЩІ ПЕРЕПОХОВАЮТЬ 
ОСТАНКИ МИКОЛИ КОПЕРНІКА

 За інформацією вікарного єпископа 
Вармінської єпархії римсько-католицької 
церкви Яцка Єзєрського, церемонія від-
будеться 22 травня 2010 року в кафе-
дральному соборі міста Фромборк (північ 
Польщі). Останки  всесвітньо відомого  
астронома та математика поховають біля 
вівтаря собору, де  археологи їх  і зна-
йшли. 

“Фрагмент черепа і кістки ніг,  а також 
скляну колбу з інформацією для майбутніх 
поколінь про те, хто тут лежить, покладуть 
у дерев’яну труну, а її помістять у метале-
вий корпус”, - зазначив вікарний єпископ. 

З січня наступного року в костелі роз-
почнуться роботи зі встановлення над-
гробної плити М.Коперніка. Вона буде з 
чорного граніту, а її поверхня нагадувати-
ме Всесвіт з виконаними з латуні сонцем 
та планетами. 

Автор геліоцентричної теорії побудо-
ви Сонячної системи Микола Копернік 
жив у XV-XVI ст. нашої ери. Працю свого 
життя - “Про обертання небесних сфер”, 
яка грунтується на узагальненні тривалих 
спостережень і обрахунків автора, він опу-
блікував у рік своєї смерті - 1542-му.

Тривалий час точне місцезнаходження 
могили було невідомим,  лише у 2005 році 
її виявили археологи. У 2008 році було 
проведено експертизу ДНК, яка остаточ-
но підтвердила приналежність знайдених 
останків всесвітньо відомому вченому.

ПРОЗА, ЯКА ЗАВОРОЖУЄ

“МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ 
СЕКРЕТІВ” ОКСАНИ ЗАБУЖКО

Ч И М  З А П А М ’ Я Т А Л И С Я 
М И Н У Л І  Р О К И

Закінчення. Поч. у №№1,2.
1963 РІК 

Чому раділи
Гарячій воді у квартирах. Щоправда, привід 

для радості був тільки у жителів Москви і Ленін-
града. Подія номер один - подвиг першої жінки-
космонавта Валентини Терешкової, яка провела 
в космосі 71 годину, подолавши близько двох 
мільйонів кілометрів і 48 разів облетівши навколо 
нашої планети! 

З чим не бажали миритися
З міщанством. Синоніма-

ми йому були обмеженість, 
безхарактерність і вульгар-
ність. Ніколи ще прислів’я 
“Моя хата скраю” не підда-
валася такій убивчій критиці. 
З долею знедолених дітей 
в Італії. Ім’я 12-річного Луї-
джіно Бендіто, покаліченого 
в столярній майстерні, де 
хлопчик працював по 12 го-
дин на добу, стало відомо 
всьому радянському народу. 
З “чортівнею і убозтвом ста-
рих років”, тобто з релігією. 
У ту пору багато сперечали-
ся - хрестити або не хрести-
ти дитину. Радянська пре-
са закликала “не віддавати 
своїх дітей знущанню старо-
давньої тьми”. 

1975 РІК 
Чим пишалися
Тим, що 1975 рік був оголошений Міжнародним 

роком жінки. Аллою Пугачовою, яка в 1975 році одер-
жала першу премію фестивалю “Золотий Орфей”. 

Що викликало тривогу
“Вещизм” і гонитва за модою. “Престиж люди-

ни визначається важливішими речами, ніж довжи-
на спідниці і висота “платформи”, - писали жіночі 
журнали. 

Про що сперечалися
Про джинси. Старше покоління лаяло “штани 

з рогожки” за наслідування Заходу, за відсутність 
смаку і безликість. А покоління “джинсових хлопчи-
ків і дівчаток” заявляло у відповідь: “Так, ми всі в од-
наковому, але, можливо, саме так легше прочитати 
вираз очей кожного з нас”? Прогресивно настро-
єні радянські модельєри піддакували молоді: адже 
від джинсового стандарту легко піти за допомогою 

окремих індивідуальних деталей. Про сучасні танці. 
“Де ніжна романтика вальсу, життєрадісність чесь-
кої польки, експресія кубинської румби?” - скрушно 
запитували охоронці моральності. Модні тоді танці 
називали “вульгарними”, “безглуздими”. А молодь, 
закохана в твіст, шейк і джайв, вимагала: “Не зава-
жайте самовиражатися!” 

Що носили
Штапель - тканина року. Комбіновані куртки і 

жилети з шматочків хутра, сукна, трикотажу. Туфлі 
з квадратною шкарпеткою і широким каблуком. 

Що читали
“Берег” Юрія Бондарєва, 

“Третю карту” Юліана Семено-
ва, Друніну, Казакову, Ахмадул-
ліну. 

1987 РІК 
Нове в житті країни
З березня почало виходи-

ти російське видання журналу 
“Burda moden”. Ів-Сен Лоран 
вперше відвідав столицю СРСР. 
12 березня була проведена 
перша вдала операція з пере-
садки серця. 

Що викликало обурення 
народу

Чиччоліна, що зайняла місце 
депутата в італійському парла-
менті. Причому основним при-
водом для протесту був не сам 

факт впровадження в уряді колишньої повії, а те, 
що, крім депутатської платні, вона одержувала ще 
450 тисяч лір для догляду за тілом і волоссям. 

Що обговорювали
Криза зірки”. Алла Пугачова в інтерв’ю журналу 

“Работница” відмовилася відповідати на питання, чи 
заміжня вона. Зате співачка розповіла читачкам про 
те, що не любить апельсини, а любить картопляне 
пюре і макарони. І ніколи не носить годинник. А ще 
Алла Борисівна (до речі, до неї тоді ще не зверта-
лися на ім’я, по-батькові) у відповідь на боязке при-
пущення кореспондента про творчу кризу вимови-
ла одну знаменну фразу: “У мене тисячі планів, і з 
тисячі шансів я не упущу жодного”. Відверті інтимні 
сцени в кінокартині... “Жорстокий романс”. 

Показові цифри
У Москві було всього сто моделей. Щоправда, 

тоді ця професія називалася інакше - манекенниця. 
До речі, провідна модель Вячеслава Зайцева при 
зрості 177 см важила 54 кг.


