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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №92

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост 
Президента України

Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата:        
1988.

Віра МАКОВСЬКА, 
голова ОВК.

 №        Прізвище, ім’я, по батькові        Кількість        % голосів,   
з/п                кандидата на пост                    голосів,            поданих
                     Президента України                 поданих        за кожного
                (в рейтинговому порядку)       за кожного    кандидата
                                               кандидата

1         Тимошенко Ю.В.                                          27927                 41.30

2         Янукович В.Ф.                                               11721                17.33

3         Тігіпко С.Л.                                                      9270                 13.71

4         Яценюк А.П.                                                    6275                  9.28

5         Литвин В.М.                                                    2479                  3.67

6         Ющенко В.А.                                                  1829                  2.71

7         Симоненко П.М.                                           1258                  1.86

8         Гриценко А.С.                                                1089                  1.61

9         Тягнибок О.Я.                                                1034                  1.53

10      Мороз О.О.                                                       372                   0.55

11      Костенко Ю.І.                                                   365                   0.54

12      Противсіх В.В.                                                 164                   0.24

13      Супрун Л.П.                                                      143                   0.21

14      Богословська І.Г.                                            141                   0.21

15      Пабат О.В.                                                          78                    0.12

16      Ратушняк С.М.                                                  51                    0.08

17      Бродський М.Ю.                                              47                    0.07

18      Рябоконь О.В.                                                   28                    0.04

           Всього                                                              64271

Головний результат першого туру голосування на прези-
дентських перегонах 17 січня поки що один – вибори не за-
кінчуються. Сенсації не відбулося – всіх нас чекає другий тур, 
який за правилами має відбутися через три тижні після дня 
голосування, тобто 7 лютого.

Не зазнав великих змін показник активності виборців, 
хоча він і виявився нижчим порівняно з активністю виборців у 
2004 (74,92 відсотка) і 1999 (73,80 відсотка) роках. Не трапи-
лося нічого надзвичайного і в процесі самих виборів. Зокре-
ма, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі «5 каналу» 
заявив, що перший тур голосування пройшов без особливих 
ексцесів. У цей день зафіксовано лише 74 порушення право-
порядку, які не можуть вплинути на результати виборів. По-
декуди були спроби винести бюлетені, незаконна агітація за 
одного з кандидатів і незначні наміри завадити нормальній 
роботі виборчкомів.

П Р Е З И Д Е Н Т С Ь К І  П Е Р Е Г О Н И  -  2 0 1 0

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, станом на 19 січня на виборах Президента України 
найбільшу кількість голосів набрав лідер Партії регіонів Віктор Янукович (35,32%). Його головний опонент 
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко отримала 25,05% голосів виборців. Далі Сергій Тігіпко (13,06%), 
Арсеній Яценюк (6,96%), Віктор Ющенко (5,45%), Петро Симоненко (3,55%), Володимир Литвин (2,35%), 
Олег Тягнибок (1,43%), Анатолій Гриценко (1,2%), решта кандидатів набрали менше одного відсотка голосів 
виборців. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2%. Опрацьовано 100% виборчих бюлетенів.

Світлини зроблені на виборчих дільницях району.

ШАНОВНІ 
МАКАРІВЧАНИ!

Макарівська районна дер-
жавна адміністрація інформує 
населення району, що в регіоні, 
як і в цілому по нашій державі, 
відбувся І тур виборів Прези-
дента України.

Скористатися своїм вибор-
чим правом в районі мали мож-
ливість 36 597 виборців, на ви-
борчі дільниці прийшло 23 577 
громадян, що становить 64,4% 
виборців.

З метою належного прове-
дення виборів окружною тери-
торіальною виборчою комісією 
територіального виборчого 
округу № 92 в районі було утво-
рено 58 виборчих дільниць, із 
яких 2 спеціальні. Усі вони були 
забезпечені приміщеннями 
та обладнанням, необхідни-
ми матеріалами, телефонним 
зв’язком, освітленням та авто-
транспортом.

Певні проблеми, пов’язані 
організаційним та матеріально-
технічним забезпеченням ви-
борчих дільниць, звичайно ж, 
виникали, але вони вчасно усу-
вались. Тож, у цілому, вільно-
му волевиявленню громадян 
нічого не перешкоджало. Самі 
вибори відбулися без суттєвих 
збоїв та порушень, на дільницях 
панувала спокійна обстановка, 
працювали численні спосте-
рігачі. На 70, 114, 100, 109 ви-
борчих дільницях перебували 
офіційні спостерігачі від ПАРЄ, 
які засвідчили про відсутність 
будь-яких проблем в організації 
виборчого процесу в районі.

Висловлюю щиру подяку 
всім жителям району, хто прий-
шов на виборчі дільниці, щоб 
виконати свій громадянський 
обов’язок, членам дільничих 
виборчих комісій, незалежно 
від партійної приналежності, за 
хорошу організацію та прове-
дення виборів.

Також висловлюю особливу 
вдячність сільським та селищ-
них головам району, началь-
нику цеху телекомунікаційних 
послуг №21 КОФ ВАТ “Укрте-
леком” В.В.Волощенку,  на-
чальнику філії “Макарівське 
районне дорожнє управління” 
А.О.Заріцькому, начальнику 
Макарівського району елек-
тричних мереж О.Г.Гулюку, на-
чальнику РВ ГУ МВС України в 
Київській області О.А.Горовенку, 
начальнику РВ ГУ МНС України 
в Київській області П.І.Піляю за 
бездоганне забезпечення про-
ведення виборів Президента 
України на території району.

Володимир ГОРБИК,
голова 

райдержадміністрації.

Голос кожного був важливий

За ходом виборів спостерігали представники ПАРЄ

Підготовка до виборів
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* Всього на обліку в центрі зайнятості у 2009 році  
перебувало 1206 безробітних,  що становить 84,4 
відсотка від загальної кількості зареєстрованих не-
зайнятих громадян. Більшість з них - це люди з чис-
ла слабо захищених верств населення, які не можуть 
нарівні з іншими конкурувати на ринку праці. Таких 
торік звернулось у центр зайнятості 61, з них пра-
цевлаштували 19.

* За 12 місяців 2009 року в порівнянні з 2008-им 
чисельність осіб, які звернулися за отриманням со-
ціальних послуг до центру зайнятості, зменшилась і 
становить 707. Визнано безробітними 511, що на 388 
менше, ніж у 2008  році. 

Число осіб, які були вивільнені з підприємств, уста-
нов, організацій, порівняно з 2008 роком збільшилось і 
було зареєстровано 56.

* Із 269 безробітних - 136 жінок (це складає 50,6% 
від загальної кількості безробітних); 116 –  молодь до 
35 років. За соціальним становищем: 51,7 відсотка – 
особи, які мають робітничі спеціальності; 35,3 – служ-
бовці; 13 відсотків – особи, які займали робочі місця, 
що не потребують професії, спеціальності.

* Впродовж 2009 року працевлаштовано за допо-
могою служби зайнятості 347, пройшли професійне 
навчання 59, брали участь у громадських роботах 249 
осіб.

* У зв’язку з фінансово-економічною кризою у країні 
різко зменшилось число вакансій, які заявлені в центрі 
зайнятості. Так, на 1.01.2010 р. їх 24, проти 40, що мали 
на кінець 2008 року. Нині рівень навантаження на одну 
вакансію становить 11 осіб. Як і раніше, відчувається 
нестача слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, 
швачок, електрогазозварювальників, електриків, ли-
варників. 

* Зберігається тенденція на ринку праці, коли без-
робітні відмовляються від запропонованих вакансій, 
мотивуючи тим, що низький рівень  заробітної плати. 
Ускладнює працевлаштування безробітних невідпо-
відність вільних робочих місць та вакантних посад 
професійно-кваліфікаційному складу безробітних. Для 
забезпечення конкурентоспроможності безробітних з 
урахуванням ситуації на ринку праці центром зайня-
тості здійснювалася професійна підготовка, перепід-
готовка та підвищення кваліфікації безробітних. У 2009 
році на професійне навчання направили 37 осіб, але це 
на 97 менше, ніж попереднього року. 

* З метою забезпечення тимчасової зайнятості на-
селення, передусім осіб, зареєстрованих безробітни-
ми, програмою зайнятості населення на 2009 рік було 
передбачено залучити для участі у громадських робо-
тах 150 людей, було укладено 27 договорів на 319 ро-
бочих місць. Взяло участь у громадських роботах 249 
громадян із числа незайнятого населення, проте це на 
126  менше у порівнянні з попереднім роком.

Валентина ХАЛІМАНЧУК,
директор центру зайнятості.

ЦИФРИ І ФАКТИ

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ В 
РАЙОНІ НЕ ЗРОСТАЄ

А почалося все з того, що в 
результаті ухвалення ІІІ Універса-
лу Української Центральної Ради 
7 листопада 1917 року було про-
голошено Українську Народну 
Республіку, до складу якої уві-
йшло 9 українських губерній.  Во-
сени 1918 року після перемоги 
буржуазно-демократичної рево-
люції в Австро-Угорщині, на улам-
ках монархії утворилися незалежні 
буржуазні держави: Австрія, Угор-
щина, Польща, Чехословаччина, 
Югославія. Під впливом цих подій 
у жовтні 1918 року у Львові пред-
ставники західноукраїнських полі-
тичних партій створили Українську 
Національну Раду, а 19 жовтня того 
ж року було проголошено утворен-
ня Західноукраїнської Народної 
Республіки. 

Її уряд - Державний секретарі-
ат - у своїй зовнішній політиці під 
тиском народних мас та Галиць-

кої армії на перше місце поставив 
питання державного об’єднання з 
Наддніпрянською Україною. До-
сягнення державного об’єднання 
розглядалося, по-перше, як вті-
лення в життя вікового прагнення 
українського народу до держав-
ної єдності, а, по-друге, як засіб 
об’єднати сили в боротьбі проти 
зазіхання Польщі на українські 
землі. Відтоді між урядами УНР і 
ЗУНР і почалися переговори про 
втілення ідеї соборності. А не-
вдовзі, 1 грудня 1918 року, в місті 
Фастів було підписано “Перед-
вступний договір” про об’єднання 
УНР і ЗУНР, в якому було заявлено 
про непохитний намір у найкорот-
ший термін створити єдину дер-
жаву. Проголошення злуки було 
призначено на  22 січня 1919 року, 
тобто першу річницю проголошен-
ня Четвертого Універсалу про по-
вну незалежність України.

День 22 січня, проголошений 
всенародним і державним свя-
том, видався погідний та гарний, 
з легким морозом. Київ був при-
крашений національними синьо-
жовтими прапорами, гербами. О 
дев’ятій  годині в усіх церквах від-
правляли богослужіння.

Головні торжества проголо-
шення злуки проходили на Со-
фійській площі. При вході на неї 
з Володимирської вулиці  було 
зведено тріумфальну арку, при-
крашену старовинними гербами. 
Рівно о дванадцятій годині розпо-
чалася урочиста церемонія прого-
лошення Акта злуки. На масовому 
вічі посол Західноукраїнської На-
родної Республіки Л.Цегельський 
передав грамоту Національної 
Ради “Про об’єднання Західно-
української Народної Республіки з 
Великою Східною Україною” голові 
Директорії В. Винниченку.

Після урочистого проголо-
шення злуки на площі відбувся 
молебень, а потім - військовий 
парад. Наступного дня, 23 січня, 
розпочався  Трудовий конгрес 
України, який мав виконувати 
функцію всеукраїнського парла-
менту. Акт злуки було затвердже-
но вищим законодавчим органом 
України. На основі цих рішень 
Західноукраїнська Народна Рес-
публіка перейменовувалась у 
Західну область УНР (ЗО УНР). 
Єдиним державним гербом став 
тризуб, замість раніше затвер-
дженого для Західноукраїнської 
Народної Республіки золотого 
лева на голубому полотні. У той 
же час злиття урядів, армій, за-
конодавчих органів УНР та ЗУНР 
відклалося до скликання Уста-
новчих Зборів об’єднаної Украї-
ни, як це й передбачалося ухва-
лою Української Національної 
Ради від 3 січня.

І хоча об’єднання українських 
земель було оформлено юридич-
но та політично, на жаль,  держав-
ного об’єднання не відбулося. 

Окупація Польщею Західно-
українських земель знову від-

сунула на невизначений період 
возз’єднання всіх українських зе-
мель. Воно відбулося лише у ве-
ресні 1939 року, але не як втілення 
в життя віковічних прагнень україн-
ського народу, а як результат таєм-
ної радянсько-німецької змови від 
23 серпня 1939 про сфери впливу, 
а також гри на патріотичних по-
чуттях населення Західної Украї-
ни. Надії народу не справдилися. 
“Свято свободи, що прийшло зі 
Сходу”, обернулося для населення 
жорстокими випробуваннями.

І хоча Акт злуки 1919 року вия-
вився по суті декларативним, ідея 
соборності продовжувала жити. 
Ця історична подія сформувала 
підгрунтя для відродження неза-
лежної соборної демократичної 
України та утвердження національ-
ної ідеї. Отож зрозуміло, чому од-
нією з перших акцій, до яких вда-
лися патріотичні сили в передчутті 
розпаду СРСР, а саме 22 січня 1990 
року, став “живий ланцюг” між Ки-
євом і Львовом як символ духовної 
єдності людей східних і західних зе-
мель України, як запорука існування 
єдиної, соборної України.

 (УКРІНФОРМ).

Н А Ш А  С И Л А  –  В  Є Д Н О С Т І 
С Ь О Г О Д Н І  -  Д Е Н Ь  С О Б О Р Н О С Т І  У К Р А Ї Н И

Це державне свято символізує єдність українських земель. Воно було встановлене “...вра-
ховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки 
і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української дер-
жави…” згідно з Указом Президента  “Про День соборності України” від 21 січня 1999 року. 
День соборності - це й нагадування про те, у чому сила нашої держави. 

Як повідомила Світлана ДІДКІВСЬКА - начальник від-
ділу економіки райдержадміністрації загальний обсяг ін-
вестицій в основний капітал у 2009 році склав 588,6 млн. 
грн. (реалізовано у районі 28 інвестиційних проектів). 
Проте у порівнянні з  попереднім роком - це на 211,4 млн. 
грн. менше, або в 1,4 раза (у 2008 році 800 млн. грн., з 
них підстанція „Київська” освоїла 260,6 млн. грн. інвес-
тицій).

Станом на 1.01.2010 року введено в експлуатацію 
об’єктів  на суму 588,6 млн. грн., у тому числі проведено 
будівельні роботи на 118,6 млн. грн., реконструкцію та ка-
пітальний ремонт  на 69,6 млн. грн. Частка індивідуальної 
забудови 473 будинків загальною площею 64667,1  кв. м 
становить 400,4 млн. грн. Головним джерелом інвестуван-
ня є власні кошти підприємств, які були спрямовані на про-
ведення реконструкції та технічне переозброєння енерго-
містких виробництв промисловості, будівельної індустрії.

У минулому році  в районі     впроваджено  три інвести-
ційні проекти з залученням прямих іноземних капіталів, а 
саме: ТОВ „Саксесс Інвест” с. Копилів - перепланування 
внутрішніх приміщень та спорудження мезоніну в будівлі 
(Бельгія), ТОВ   „Джерман Технікал Сервіс” смт Макарів - 
складське приміщення СТО (Германія), ТОВ „Сканія Укра-
їна”  - автоцентр у с. Калинівка (Швеція). 

Для подальшого нарощування обсягів залучення ін-
вестицій у господарський комплекс району розроблені 
інвестиційний паспорт  українською, російською та ан-
глійською мовами, реєстр вільних виробничих площ, які 
можуть бути надані в оренду, або передані в приватну 
власність для впровадження інвестиційних проектів.

ЗА ІНВЕСТИЦІЙНІ  КОШТИ Н О В І Т Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї 
Д О С Т У П Н І  Н А В І Т Ь 

П Е Р Ш О К Л А С Н И К А М
Розвиток науки з кожним днем крокує вперед. Де-

кілька років тому важко було уявити собі, що комп’ютери 
будуть так широко використовуватись. Нині за їх допомо-
гою навіть учні молодших класів, завдяки спеціально роз-
робленим іграм, розвивають логічне мислення, розумові 
здібності, вивчають мови… З впевненістю можна сказати, 
що у майбутньому комп’ютери будуть використовуватися 
майже на всіх робочих місцях у різноманітних галузях.

На території нашого району розташовано 37 шкіл. У 
34 із них завдяки державній, місцевій та спонсорській фі-
нансовим допомогам вже укомплектовано комп’ютерні 
класи. Поки що немає такого класу в Рожеві і Мости-
щах (це школи І ступеня, де не передбачено навчально-
комп’ютерні комплекси) та у Плахтянці. Проте ці питання 
вирішуються. 

Також широкого застосування набула всесвітня ме-
режа інтернету. За його допомогою швидко передається 
різноманітна інформація, можна підтримувати зв’язок з 
рідними, знайомими, знаходити нових друзів. Нині вже 
у 29 школах підключено інтернет за державний кошт. В 
інших школах через технічні причин це не вдалося здій-
снити. Однак працівники районного відділу освіти нама-
гаються знайти шляхи вирішення цієї проблеми.

Післяспир-
това зернова 
барда та пивна 
дробина – це 
п р е к р а с н и й 
корм для сіль-
ськогосподар-
ських тварин. 
Зокрема, ве-
ликої рогатої 
худоби, свиней 
та птиці. Про-
те через ви-
соку вологос-
тійкість вони 
не підлягають 
довготривало-
му зберіганню 
та транспорту-
ванню. 

Сушка бар-
ди та дроби-
ни – це найбільш раціональний 
спосіб консервації і додаткового 
прибутку для підприємства та ви-
рішення питань екології. 

Осушений продукт із суш-
ки через люк йде у мельнич-
ну установку, де дробиться і по 
пневмотранспорту надходить у 
бункер-накопичувач, а звідси уже 
потрапляє до споживача. 

ДП „Червонослобідський спир-
тозавод” за одну добу виробляє 
10 тонн сухої барди. В основному 
її купують комбікормові заводи 
Києва по ціні 1080 грн.

Недавно колектив підпри-
ємства відвідали колеги з усієї 
України, щоб запозичити у ма-
карівських спиртовиків корисне і 
повчальне для своїх трудових ко-
лективів.

На знімку: директор під-
приємства Володимир Яко-
вич Артюхов, заступник голови 
райдержадміністрації Петро Іва-
нович Левковський, представни-
ки спиртозаводів під час семіна-
ру з обміну досвідом роботи.

ПОПОВНЕННЯ 
МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ
Наприкінці минулого року Мака-

рівська центральна районна лікар-
ня отримала апарат штучної венти-
ляції легень, два пульс-оксиметри, 
три хірургічні відсмоктувачі. На ці 
поповнення матеріальної бази ви-
трачено 140 тисяч гривень. 

У нинішньому році отримано 
санітарний легковий автомобіль 
„Опель-Комбі” для Бишівської 
медичної амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медици-
ни. Його придбання обійшлося в 
143761,70 гривень. Нині прово-
дяться роботи зі взяття автомобі-
ля на облік у Макарівському ВДАІ. 
Завдяки новопридбанню сімейні 
лікарі Бишева зможуть в будь-яку 
хвилину виїхати на виклики.

Невдовзі в лікувальному кор-
пусі центральної районної лікар-
ні з’явиться рентгенографічний 
цифровий апарат „АСПЕКТ” з 
системою цифрової радіографії. 
На його придбання витрачено 
635 тисяч гривень. Фірма „КРАС” 
здійснить його поставку та уста-
новку. Новий апарат дозволить 
більш якісно та менш шкідливо 
для організму проводити обсте-
ження пацієнтів району.

Н О В И Н И   : : :   Н О В И Н И   : : :   Н О В И Н И
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КІНЕЦЬ МОНОПОЛІЇ 
БЮТ  НА КИЇВЩИНІ

Київський регіон підніс сюрприз керівникам місцевих 
виборчих штабів Тимошенко. Попри всі їх потуги у день ви-
борів схилити терези на свою користь, причому потуги - ін-
коли не зовсім законні, а часом і абсолютно протиправні, 
Київщина показала, що все менше довіряє очільниці БЮТ. 

«Монополії «помаранчевих» та «біло-сердечних» у Київ-
ській області настав кінець, - вважає довірена особа кан-
дидата на пост Президента України Віктора Януковича 
Олександр Галуненко. - Попередні результати голосуван-
ня у першому турі президентських виборів, оприлюднені 
Центральною виборчою комісією, однозначно свідчать: 
чинна влада остаточно втратила підтримку народу. Видно 
це навіть у такому зазвичай прихильному до Тимошенко 
регіоні, яким є Київська область. За даними екзит-полів 
та попередніми результатами ЦВК, БЮТ втратив на Київ-
щині щонайменше 12% своїх прихильників у порівнянні з 
2007-м роком».

Не допомогло Тимошенко й те, що керували її компанією 
у Київській області голова обласної ради Володимир Май-
боженко та відомий на Київщині земельний «приватизатор» 
Богдан Губський. За інформацією газети «Дело», зараз у 
обласному штабі БЮТ панує паніка і навіть планується змі-
на керівництва.

Причини різкого зниження популярності Тимошенко 
серед мешканців області очевидні: люди втомилися від 
постійної брехні, яка лунає з вуст прем’єра, від корупції 
пробютівських чиновників, від бездіяльності влади, тоталь-
ного погіршення рівня життя звичайних людей, свавілля у 
земельних питаннях з боку бютівської більшості у місцевих 
радах.

Окремо зазначимо, що падіння кількості голосів, відданих 
на виборах мешканцями Київської області за Тимошенко, 
спостерігалося на фоні масштабних порушень виборчого 
законодавства, ініційованих її прихильниками. І вітчизняні, 
і міжнародні спостерігачі в один голос заявляють, що якщо 
загалом по Україні вибори проходили досить прозоро, то в 
Київській області картина зовсім інша. Тут порушення по-
чалися задовго до самих виборів – представників БЮТ нео-
дноразово ловили на розповсюдженні незаконної агітпро-
дукції та на застосуванні адмінресурсу. 

День же 17 січня показав, що згадані порушення були 
лише «квіточками», а деякі «ягідки» загрожують дея-
ким членам ДВК та ОВК від Тимошенко кількома роками 
ув’язнення.

Ось що повідомив міжнародний спостерігач від Міжна-
родної організації «За справедливі вибори» Сергій Мірзоєв, 
який у складі групи міжнародних спостерігачів інспектував 
виборчі дільниці на Київщині: «Враження від дня виборів і 
голосування залишилися дуже неоднозначні. У Київській 
області лише нашою групою зафіксовані численні порушен-
ня правил організації діяльності виборчих комісій. Говорячи 
про роботу кількох десятків дільниць, які ми відвідали, зму-
шений оцінити процес організації виборів негативно».

Усього ж у день виборів спостерігачами, журналістами та 
іншими уповноваженими особами було зафіксовано десят-
ки тисяч фактів порушень виборчого процесу з боку пред-
ставників провладних кандидатів, складено тисячі актів та 
заяв до правоохоронних органів та судів. 

Особливо вирізняється у цьому плані Києво-
Святошинський район, де голова окружної виборчої комісії 
96-го виборчого округу Микола Унінець, якого впіймали під 
час грубого порушення виборчого законодавства, навіть 
застосував фізичну силу до журналіста, який вказав йому 
на факт порушення.

Ось що розповіла сама учасниця інциденту Клавдія Но-
сенко, на яку напав голова ОВК:

«У день виборів у 96-му окрузі було зафіксовано значну 
кількість порушень. Ми зафіксували факти підтасовки голосів 
навіть у самій окружній комісії. Так, було виявлено пачку бюле-
тенів, привезених з ДВК з написом «Юлія Тимошенко», не під-
писаних членами дільничної комісії. Хоча відповідно до закону 
вони мали бути визнані недійсними, окружна комісія чомусь, 
порушуючи Закон про вибори, врахувала ці бюлетені.

Але особливо цинічне порушення вчинив голова окружної 
комісії Микола Унінець. Оголосивши перерву в роботі комі-
сії, чого, до речі, він не мав права робити, він намагався ви-
йти з приміщення, поклавши до кишені печатку комісії, хоча 
за законом печатку можна залишати виключно у приміщен-
ні комісії у сейфі. Коли деякі члени комісії, спостерігачі та я, 
як журналіст, вказала йому на його протиправні дії, він під-
біг до мене та брутально штовхнув, так що я навіть вдарила-
ся головою об стіну. Добре, що деякі члени комісії та міліція 
його зупинили, а то я не знаю чим могла закінчитися ця си-
туація. Але він все-таки виніс печатку за двері приміщення 
комісії. Самі розумієте, що, маючи у кишені печатку, він міг 
робити все що завгодно. Тож, тепер результати виборів у 
цьому 96-му окрузі під дуже і дуже великим сумнівом».

Втім, не дивлячись на безпрецедентну кількість фактів 
використання функціонерами Тимошенко нечесних і про-
типравних технологій на Київщині, цього разу їм не вдалося 
задурити людям голови. Тому й проголосували за неї цього 
разу майже на 90 тисяч менше мешканців області, аніж на 
виборах 2007 року.

Валентина ПОЛІЩУК.

У грудні 2009 року від-
булося підсумкове засідан-
ня Київської міжвідомчої 
координаційно-методичної 
ради з правової освіти на-
селення (МКМР), підбито 
підсумки оглядів-конкурсів, 
проведених упродовж 2009 
року. 

За результатами під-
сумків огляду-конкурсу 
на краще забезпечен-
ня управліннями юс-
тиції координаційно-
методичної діяльності з 
правової освіти населення 
визнано переможцями 
Славутицьке міське управ-
ління юстиції (І місце), Яго-
тинське (II) та Баришівське 
(III) районні управління юс-
тиції.

За кращу організацію 
роботи районних та місь-
ких МКМР з правової осві-
ти населення Київської 
області перше місце здо-
була Бородянська, друге 
і третє - Вишгородська і 
Переяслав-Хмельницька 
районні міжвідомчі 
координаційно-методичні 
ради з правової освіти на-
селення відповідно.

У забезпеченні за-
кладами культури пра-
вової освіти населення 
перемогла Богуславська 
районна централізова-
на бібліотечна система, а 
друге і третє місця посіли 
Білоцерківська міська та 
Києво-Святошинська ра-
йонна централізовані бі-

бліотечні системи.
У конкурсі на краще ви-

світлення правової тематики 
у друкованих засобах ма-
сової інформації області за 
2009 рік переможцями ви-
знано міськрайонну газету 
Бориспільщини    „Трудова 
слава” (І місце), редактор 
Нанінець М.М., Іванківську 
районну газету „Трибуна 
праці” (II місце), редактор 
Смовж П.Я. та   районну га-
зету „Голос Володарщини” 
(III місце), редактор Вертій 
О.П. 

За системність і періо-
дичність у висвітленні питань  
чинного  законодавства  
України  хочеться  також  
відзначити  районні газети  
„Тетіївська  земля”  і  „Мака-

рівські  вісті”, яким  не  ви-
стачило  кількох балів, щоб 
увійти до трійки лідерів.

Голова Київської об-
ласної МКМР з правової 
освіти населення, голова 
Київської облдержадміні-
страції В.М.Вакараш вру-
чив переможцям почесні 
грамоти  обласної МКМР 
та  цінні  подарунки  -  кіно-
камери,  фотоапарати  та 
диктофони.

Тетяна ВЕРЕМІЄНКО, 
член обласної МКМР  з 

правової  освіти 
населення,

 заступник начальника  
управління 

інформації та зв’язків  
з громадськістю    

облдержадміністрації.

ПЕРЕМОЖЦІ СЕРЕД ЗМІ
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

Народний майстер декоративно-
го розпису Л.В. Вітковська постійно 
перебуває у процесі творчого пошу-
ку, пишучи все нові й нові картини, 
що вже стали відомими далеко за 
межами України. Вона активно бере 
участь у різноманітних мистецьких 
акціях, виставках та фестивалях. Не-
щодавно ректорат Інституту філології 

Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка запропо-
нував Людмилі Владиславівні пред-
ставити свої роботи у мистецькій 
залі Інституту, на що вона з радістю 
погодилась. Вже п’ятий рік кожно-
го місяця тут систематично експо-
нуються твори народних майстрів 
та художників, членів Національної 
спілки художників України та Націо-
нальної спілки майстрів народного 
мистецтва України. 

14 січня на свято 
Василя, що доволі 
символічно, в мис-
тецькій залі Інституту 
зібралися викладачі, 
гості, друзі та сту-
денти першого курсу 
спеціальностей «Лі-
тературна творчість» 
та «Фольклористика» 
на відкриття виставки 
робіт нашої земляч-
ки. Серед присутніх: 
директор Інституту 
філології Київського 
національного універ-
ситету імені Тараса 
Шевченка, ініціатор 
відкриття мистецької 
зали Григорій Семе-
нюк;  координатор ро-
боти Центру фольклору та етнографії 
Інституту, доктор філологічних наук 
Олена Івановська; провідні спеціа-
лісти Центру фольклору та етногра-
фії Інституту Оксана Оверчук та Зоя 
Кудрявцева; доцент кафедри фоль-
клористики Олеся Наумовська…

Підтримати та привітати свою 
талановиту колегу та землячку  при-
їхали  директор ЦТДЮ ім. Д.Туптала, 
поет, керівник районної літстудії 
«Сузір’я», колишній студент філоло-
гічного факультету Київського наці-

онального університету імені Тараса 
Шевченка Ігор Годенков та методист 
Лідія Кравченко з Макарова, де вона 
працювала керівником студії декора-
тивного розпису «Барви Здвижа». До 
того ж Людмила Владиславівна по-
чинала з поезії, її вірші друкувалися 
в журналі “Київ“, збірках  поетів ра-
йону, а також ілюстратор обкладинок 

поетичних збірок юних та дорослих 
поетів району. У 90-х роках побачи-
ла світ її поетична збірка “Променці“. 
Ще зі школи пам’ятаю заняття у ке-
рівника студії декоративного розпи-
су «Барви Здвижа» Л.В.Вітковської. 
Як і всі діти, ходила на різні гуртки, 
але завжди заходила поспілкувати-
ся з нею. Людмила Владиславівна 
цікаво розповідала про мистецтво, 
майстрів народного розпису, відо-

мих художників, відкриваючи незбаг-
ненний світ народної творчості, який 
пропускала крізь своє серце,  і – ма-
лювала. А поряд вчилися азам роз-
пису маленькі вихованці. На полицях 
багато книжок про мистецтво, а  на-
вколо – барвисті, захоплюючі подих 
картини, від яких не можна відвести 
очей. Вже будучи студенткою Київ-
ського національного університету  
імені Тараса Шевченка, навчаючись 
за спеціальністю «Фольклористика», 
я із захопленням ще глибше порину-

ла у світ фольклору. Щоразу відкри-
ваючи для себе  щось нове, приходи-
ла поділитися зі своєю наставницею, 
послухати її думки з цього приводу, 
порадитися, помилуватися новими  
роботами.     

Ось і сьогодні зі стін аудиторії до-
брими очима дивляться вони на нас. 
Мов крізь вікно заглядаючи у них, по-
трапляєш в улюблений з дитинства 
таємничий, казковий світ народної 
творчості. І ця казка надихає і зача-
ровує… Студенти та гості з цікавістю 
роздивляються їх, слухають  душев-
ну і захоплюючу розповідь автора 
про життя та творчість, ставлять за-
питання, а Людмила Владиславівна з 
радістю відповідає.  Враженнями від 
робіт діляться слухачі Національної 
академії державного управління при 
Президентові України.

– Мене дуже вразили тонка робо-
та, яскраві кольори і українська тема-
тика. Минулого року закінчила курси 
дизайну інтер’єрів – зараз дуже мод-
но цим займатися. Якби робила ди-
зайн, то обов’язково прикрасила б 
інтер’єр кількома такими картинами, 
– говорить слухач Наталія Курило. 

– Дуже вразив суто український 
колорит картин майстрині, і її твор-
чість та талант не можуть не вражати. 
Є в них щось таке, що тягне до укра-
їнських садків, де різнокольоровими 
барвами сплелися материнська лю-
бов, любов до праці, до рідної культу-
ри, – із захопленням говорить слухач 
Святослав Соломко. 

На моє запитання про роботу 
мистецької зали відповідає провід-
ний спеціаліст Центру фольклору та 
етнографії Інституту філології Окса-
на Оверчук:

– Із задоволенням і в першу 
чергу підтримуємо авторів, які не 

мають можливості ви-
ставляти свої роботи, 
але прагнуть до цього. 
Організовуємо творчі 
зустрічі митців  з на-
шими студентами, 
даючи їм можливість 
по-справжньому при-
лучитися до народного 
мистецтва, відчути його 
душею. Користуючись 
нагодою, запрошуємо 
випускників шкіл Мака-
рівського району на на-
вчання до Інституту фі-
лології на спеціальність 
«Фольклористика», де 
відкриють для себе за-
хоплюючий світ мисте-
цтва, доторкнуться до 
витоків нашої історії та 
культури.

Як і ведеться, відвідувачі матимуть 
можливість висловити свої враження 
від картин та побажання у книзі від-
гуків, але першими у ній зробили свої 
записи представники Макарівщини. 
Людмила Владиславівна продовжує 
працювати, вона повна нових ідей 
та задумів. Понад тридцять її творів 
мають можливість побачити не лише 
викладачі та студенти, а й всі шану-
вальники народного мистецтва. Ви-
ставка буде тривати до кінця січня.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

ЇЇ  БАРВИСТИЙ, НЕПОВТОРНИЙ СВІТ 
НА ВІДКРИТТІ ВИСТАВКИ



4 № 4   22  січня  2010 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

БУДІВНИЧИЙ 
КАЛИНІВКИ

Село Калинівка  входить до скла-
ду Макарівської селищної ради. В 
усі часи воно не мало статусу окре-
мої адміністративної одиниці й зга-
дується у документах у контексті з 
Макаровом. Воно ніби розтворило-
ся у ньому. Та це не так. Бо має своє 

минуле, соціально розвивається сьогодні, а, отже,  у 
нього є майбутнє. 

Перше поселення на території сучасного села 
з’явилося у середині XVIII ст. Хутір називався Калино-
вий Гай і належав Макарівській маєтності. В давнину, як 
описав дослідник Л.І. Похилевич – надвірний радник по-
вітового суду, який перший зробив перепис населених 
пунктів Київської губернії, тут росли калинові гаї. З часом 
слово «гай» невідомо чому щезло і став населений пункт 
називатися Калинівка. 

Масова розбудова хутора Калиновий Гай, який за 
офіційними даними входив до с.Фасова, розпочалася у 
середині  ХІХ століття. У   1846 р.  з’являється  «Будинок 
II розряду з  готелем».  Це цегляна, одноповерхова,   з   
високими   стрілчастими   вікнами будівля  у   формах 
неоготики (вона збереглася до наших днів і взята під 
охорону держави як архітектурна пам’ятка). В  ній роз-
міщувалися кімнати для приїжджих. Подейкують, що 
зупинялися й царські особи, їдучи цим трактом.  Задній 
фасад виходив  у  двір,  замкнутий прямокутними  одно-
поверховими  будівлями службових корпусів - ямщиць-
кої, каретної, стайні.

1850 р.  почалося будівництво дороги  Київ-Житомир. 
У 1880 р. у   Калиновому Гаї  було збудовано   сірникову   
фабрику, орендатором якої був Цьов. На ній працювали 
не лише місцеві жителі, а й приїжджі, яких поселяли у бу-
динках барачного типу. В листопаді 1917 року невідомі 
особи фабрику спалили.

Розбудова хутора пов’язана з іменем барона Мико-
ли Карловича фон Мекка. Про нього відомо лише, що 
народився  у Москві, закінчив училище правознавства. 
Батько - Карл Федорович фон Мекк,  залізничний інже-
нер, був співвласником ряду російських залізниць. Мати 
Надія Філаретівна - шанувальниця музики і меценатка 
композитора Петра Ілліча Чайковського, з племінницею 
якого, Ганною Львівною Давидовою,  одружився Микола 
Карлович.

 М.К. фон Мекк рано захопився автомобілями і став 
одним із засновників першого в Росії  Московського 
клубу автомобілістів. Входив до складу гоночної комісії 
“Першого російського автомобільного клубу в Москві”. 
У 1906 - 1913 pp. M.K. фон Мекк володів 10 автомобіля-
ми та двома автобусами  марки “Мерседес”. Свідчень, 
де вони розміщувались, немає. Можливо, навіть у Мака-
рівських володіннях, адже для учасників Варшавського 
автопробігу 1912 р. по шосе Київ-Житомир Микола Кар-
лович надав свій маєток Калиновий Гай  для відпочинку 
та заправки.

Після жовтневої революції 1917 року М.К. фон Мекк, 
залишивши свої володіння на Київщині, повертається 
до Росії,  де продовжує службу на залізниці, стає членом 
Ради технічного комітету і консультантом фінансово-
економічного управління Народного комісаріату шляхів 
сполучення (НКШС). Він неодноразово піддавався пере-
слідуванням влади за буржуазне походження. Перший 
раз був заарештований 3 травня 1919 p., але через три 
дні його відпустили. Повторно заарештували 1 берез-
ня 1921-го, через тиждень, 8 березня, знову звільнили. 
Втретє заарештували 30 березня 1921 p. і звільнили з-під 
варти 24 травня 1921 р. Проте в 1929 p. його знову за-
арештовують як учасника “контрреволюційної шкідниць-
кої організації НКШС на залізницях СРСР”. А 22 травня 
1929 р. Миколу Карловича розстріляли. Реабілітований у 
1991-му. Похований М.К. фон Мекк на Ваганьковському 
кладовищі.  

Після барона фон Мекка в Калинівку приходить ра-
дянська влада, але це вже тема наступної статті.

Віталій ГЕДЗ,
старший науковий співробітник 

Київського музею Великої Вітчизняної війни, 
кандидат історичних наук.    

Славилась і сла-
виться Лишня 

матерями-героїнями, бе-
регинями домашнього 
вогнища, сімейного тепла, 
які не просто народили від 
5 до 11 дітей, їх виховали, 
а й зробили людьми ко-
рисними для своєї країни, 
прищепили їм любов не 
лише до родини, а й до ма-
лої батьківщини. Про одну 
з них Марію Аристархівну 
Даниленко, якій 23 берез-
ня цього року виповниться 
90 літ, моя розповідь.

Народилася Марія в 
Пашківці у багатодітній се-
лянській сім’ї. Як ведеться 
в селі, змалку вчилася по-
ратися по-господарству, 
прибирати в хаті, працюва-
ти в городі та полі. І зросла 
не лише працьовитою, а й 
веселою, дружелюбною. 
Тож і запала в серце русо-
чубому високому красе-
ню Василю з Лишні, який 
працював тут у тракторній 
бригаді. Побачив він якось 
Марусю та й уже не міг її 
забути: так і стояла перед 
очима, куди б не глянув. 
Заслав сватів, а згодом і 
весілля згуляли.

Молодята стали ра-
зом працювати в колгоспі. 
Все ладилося в сім’ї. Були 
молоді щасливі. Раділи, 
як через рік, народився 
первісток-син.

– Та щастя затьмарила 
війна, – з сумом пригадує 
Марія Аристархівна. – На 
довгі роки розлучила нас. 
Мені лише 21 рік минав, як 
чоловік пішов на фронт, а я 
з синочком на руках зали-
шилася в окупованому нім-
цями селі. Щоб не впадати 
в очі фашистам, куталась у 
старе лахміття і дитя обе-
рігала. Чекала на Василя, 
молилася, щоб Бог його 
від куль уберіг.

Хтозна, може, саме ко-
хання, яке поєднало цих 
молодят, і стало оберегом 
родини. Суджений Марії 
снайпером пройшов доро-
ги війни і з перемогою по-
вернувся до рідного дому.

Вік пропрацювала Ма-
рія Аристархівна в колгос-
пі: в ланці, польовій бри-
гаді. Чоловік був спершу 
обліковцем, бригадиром 
у тракторній бригаді, тоді 
економістом. Як не важко 
було, а все ладилося в ро-
дині. Бо любов і злагода за-
вжди жили між подружжям. 
Стало Даниленків більше 
– ще четверо синів і одна 
донька народилися і швид-

ко підростали у Марії і Ва-
силя. Щоб були вони здо-
ровими і знайшли дорогу 
в житті, не злічити турбот, 
які доклало до цього по-

дружжя. Та чи не найбіль-
ше мати: у дні, заповнені 
роботою по вінця, в недо-
спані від переживань ночі. 
Щастя материнства для 
Марії Аристархівни було і 
є сенсом життя. Лише не 
перестаю дивуватися лю-
бові, якої в щоденних буд-
нях, не завжди легких і ра-
дісних, вистачало  цій жінці 
на всіх.

Виховувала Марія 
Аристархівна з чоловіком 
своїх синів і дочку з селян-
ською мудрістю і працьо-
витими, і дружніми. І навіть 
коли чоловік помер, змогла 
всім дати вищу освіту.

Люба закінчила сіль-
ськогосподарську ака-
демію. Нині економіст на 
Київській овочевій фабри-
ці. Володимир – інженер-
електронщик, 40 років 
працює на Київському за-
воді «Авіант». Пройшов 
шлях від начальника цеху 
до директора. Олександр 
– майстер-технолог на 
авіазаводі. Василь – вій-
ськовий будівельник. Яків 
– інженер-будівельник. 
Здобув вищу освіту й най-

старший син Микола, 
правда заочно, бо треба 
було допомагати матері 
ставити на ноги менших, 
для яких був прикладом в 

усьому. Два роки тому він 
передчасно покинув білий 
світ, залишивши невтіш-
ним материнський біль.

З року в рік росте, при-
множується рід Данилен-
ків. Нині у Марії Аристар-
хівни 13 внуків. Гордістю 
її стали й 10 правнуків. У 
потомственній селянській 
родині є тепер і педагоги, і 
літакобудівник, і економіст, 
і менеджер, і художник, й 
інженери, і повар, і водій, і 
автослюсар, і фінансист…

Якщо підрахувати, то в 
родині Даниленків 46 осіб. 
Як з’їдуться всі на день на-
родження мами чи на інші 
свята, то в хаті людей, як 
на весіллі. І всім є місце, бо 
сини не лінувались, працю-
вали: один заробив цегли, 
інші дали гроші і побудува-
ли велику простору хату, 
щоб для всієї родини.

Старенька вже Марія 
Аристархівна і здоров’я 
підводить, але й зараз вона 
цікавиться теленовинами, 
хоче знати, що відбуваєть-
ся в світі, читає газети. А 
діти і внуки ніколи не зали-
шають її на самоті, турбу-
ються, з порожніми руками 
до хати не приїжджають. 

Цей вірш хочу присвя-
тити ось таким матерям-
героїням, як Марія Арис-
тархівна.

МІЦНА РОДИНА – ЩАСЛИВА РОДИНА

«А В СЕРЦІ У НЕЇ – 
КВІТИ, ТІ ЩО ДІТИ ЇЇ 

САДИЛИ…»

СЕЛО МОЄ  НА КАРТІ МАКАРІВЩИНИ

•

•

•

•

•

Говорили, було, 
питали,
Постававши біля 
криниці на хвильку,
Неприховано 
дивувались:
– Ну, навіщо тобі 
їх стільки?
Хай одне, може, двоє, 
троє,
Ну четвертий, 
якщо хлоп’ятко…
А вона відра водою 
наповняла
Й всміхалася м’яко,
І коромисло підіймала,
За плече закидала 
косу,
І так легко, так гарно 
ступала,
Як у фільмі чи пісні 
просто.
Говорили жінки, 
питали:
Це ж бо хліба й до хліба 
треба…
 А в очах її заблукало
Синє-синє весняне 
небо.
– І попрати, і напоїти…
Боже, скільки ж це 
треба сили!

А у серці у неї – квіти,
Ті, що діти її садили…
Відспівало дитяче літо,
І як осінню у  вирій – 
птиці,
Розлетілись із дому діти.
Той – в Полтаву, та – до 
столиці…
Та коли усі разом 
зберуться –
І зяті, і онуки, правнуки 
й невістки,
Враз кімнати малими 
здаються,
 Не пройти – по світлиці 
– тісно.
І від співу, від танців 
шалених,
Якщо зустріч така 
весною,
Аж осиплеться цвіт 
вишневий,
Аж відлуння піде 
горою.
Діти пестять мамі 
долоні
Й не наважаться 
запитати,
Чи вишневий то цвіт
на скронях,
Чи то справді – 
посивіла мати?..

Г О В О Р Я Т Ь  Ц И Ф Р И

ПОВЕРТАЮТЬСЯ ІМЕНА 
З ЧАСІВ НАШИХ БАБУСЬ
Як повідомила Олена РАДЧЕНКО - начальник ра-

йонного відділу реєстрації актів цивільного стану:
• В минулому році зареєстровано 484 народже-

них немовлят. Приємно відзначити, що мода на 
«наворочені» імена минає і повертаються імена 
часів наших бабусь, такі як Іван, Микола, Марія, 
Віра.

• Проте кількість померлих значно перевищує 
народжуваність і становить за 2009 рік 1003 людей, 
а в порівнянні з 2008-им це майже на сто менше. 

• 249 пар торік уклали шлюб. Минулий рік тут по-
ступився своєму попереднику, бо у 2008-ому було 
зареєстровано 311 молодят.

• Якщо порівнювати кількість розірвань шлюбів, 
то у 2009 році розпалося сімей менше, ніж у попе-
редньому, і ця цифра становить 102.

Автор “Червоної рути” був не тільки 
славетним композитором, але й талано-
витим художником. Про це розповідають 
його особисті документи з дитячих та сту-
дентських років, що надійшли до Держав-
ного архіву Львівської області. 

Як зазначив заступник директора 
архіву Володимир Клювак, варто лише 
побачити створені Володимиром Іва-
сюком портрети Шевченка та Пушкіна, 
аби переконатися у довершенності май-
стерності композитора. Талант худож-
ника у нього проявився ще у дитячі роки 
- про це можна довідатись із карикатур 
та шаржів, які залишилися у шкільних 
зошитах. Утім хобі не заважало хлоп-
цю у навчанні - шкільні табелі рясніють 
п’ятірками. Натхнення приходило до 
нього навіть на уроках фізики. У зоши-

ті з цього предмета є й такий малюнок: 
людина у чудернацькій позі тягнеться до 
склянки з горілкою. У такий спосіб він 
проілюстрував закон всесвітнього тяго-
тіння. А інший малюнок став пророчим. 
На ньому зображено пам’ятник компо-
зиторові А.Кос-Анатольському і ще один 
п’єдестал без постаті. Підпис під малюн-
ком напрочуд промовистий: “Перепро-
шую, це місце вільне?”

Нагадаємо, що Державний архів 
Львівської області є одним з найбільших 
в Україні. Загалом у фондах цієї скарб-
ниці історії зберігаєтся 2,5 мільйона 
справ від ХVIII століття й до наших днів. 
Серед них лише фотодокументів нара-
ховується близько 42 тисяч. А загальна 
протяжність архівних полиць сягнула по-
над 34 кілометри.

ТАЛАНОВИТА ЛЮДИНА -
 ТАЛАНОВИТА В УСЬОМУ

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

АМЕРИКАНЦІ ВИБРАЛИ “НАРОДНИХ АРТИСТІВ” 
Ними за підсумками 

2009 року стали голлівуд-
ські зірки Сандра Буллок 
та Джонні Депп, повідо-
мляє РІА “Новини”. 

“Народний вибір” - 
єдина в шоу-бізнесі США 
винагорода, лауреати 
якої визначаються за-
гальнонаціональним го-

лосуванням. Глядачі го-
лосують за фільм, який 
найбільше сподобався, а 
також кращих акторів та 
музикантів. 

НЕЙМОВІРНО, 
АЛЕ ФАКТ

ПРЕМ’ЄР 
ХОДИВ ДО 
ВОРОЖКИ

Прем’єр-міністр Латвії, еко-
номіка якої переживає найсиль-
ніший в Євросоюзі спад, зізна-
вся, що ходив до ворожки в надії 
дізнатися про майбутнє. Про це 
повідомила ризька радіостанція 
SWH.

Латвія важко переживає еко-
номічну кризу: багато підпри-
ємств збанкрутіло, безробіття 
сягає 19 відсотків.

Яке майбутнє передбачила во-
рожка країні, прем’єр не уточнив.

ПОСТАТІ

•

М. ІВАНОВА.
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Водохреща – велике релігійне свято. У нашому районі 
його відзначають масово. У цей день, кажуть, 
вода набуває великої цілющої сили: вона очищає 
віруючих людей від духовної і тілесної скверни, 
зміцнює в духовній силі.

От і минулого вівторка в усіх церквах відбу-
лась святкова літургія, освячення води, масо-
ві купання в ополонці. Всі бажаючі очищалися 
від гріхів, приймали Господнє благословення. 
Занурювалися в холодну воду чоловіки, жінки 
й навіть маленькі діти. Враження після свя-
щенного купання були різноманітні, проте по-
зитивні. Після купання можна було погрітися 
біля багаття та скуштувати гарячі страви й на-
пої: борщ, кашу, вареники, чай, бутерброди, 
вино... 

На знімках: Водохреща у Лишні.

ОЧИЩАЛА  ХРЕЩЕНСЬКА  ВОДА

Важливість вивчення історії 
у школі на сучасному етапі 

полягає не стільки у наданні учи-
телем знань учню, скільки у засо-
бах самостійного отримання ним 
їх. Педагог має не тільки подава-
ти інформацію, а й шукати шляхи 
практичного застосування її у по-
всякденному житті. Знання не 
заради знань,  а для збагачен-
ня життєвого досвіду – ось на 
що  має бути спрямована його  
робота. Вчителі й самі вчаться 
на курсах перепідготовки, від-
відують семінари-практикуми 
на базі шкіл району, які організовує 
районне методичне об’єднання 
відділу освіти райдержадміністра-
ції,  області, користуються фахо-
вими журналами тощо. Не остан-
ню роль відіграє участь у конкурсі 
«Учитель року». 

Нещодавно семінар-
практикум для вчителів історії 
відбувся на базі Лишнянської 
ЗОШ. На ньому  розглянули тему 
«Формування інформаційно-
комунікативної компетентності 
кожного учня засобами історич-
ної освіти». Поділилася своїм до-
свідом у цьому вчителька вищої 
категорії Лишнянської ЗОШ Т.О. 
Пилипчук. Вона наголосила, що 
нині увагу вчених привернули 
питання розвитку комунікативної 
компетентності учнів у процесі 
особистісно-орієнтованого на-
вчання, що передбачає поворот 
педагога безпосередньо до учня, 
до  його особистості, довіри до 

нього, що обумовлює співробіт-
ництво, сумісний пошук впрова-
дження інноваційних технологій в 
організацію навчального процесу 
з метою формування гармонійної, 
щедрої, добропорядної і мило-
сердної людини. 

Як це впроваджується на прак-

тиці, побачили, побувавши на уроці 
у 8 класі. Вивчалася тема «Пере-
думови національно-визвольної 
війни. Богдан Хмельницький і його 
сподвижники». Учні презентува-
ли результати своїх досліджень на 
дану тему.

На семінарі-практикумі пе-
ред колегами виступив також 
М.М.Білоцький з Новосілківської 
ЗОШ, який до того ж є ще й мето-
дистом в об’єднанні вчителів істо-
рії. У своєму виступі він  розкрив, 
що критичне мислення – це склад-
ний процес пізнання, пов’язаний 
із використанням певних прийо-
мів опрацювання інформацій для 
отримання бажаного результату,  
здатність робити логічні висновки, 
приймати обґрунтовані рішення. 
Вчителька Яблунівської ЗОШ О.М. 
Антоненко звернула увагу на ви-
користання схем та таблиць на 
уроках історії, наголосивши, що 
словесні методи навчання мають 

поєднуватися з наочними та прак-
тичними, які забезпечують сприй-
няття історичних подій через «живу 
споглядальність». Учителька Вели-
кокарашинської ЗОШ Н.Б. Чоп’як у 
доповіді «Формування культурного, 
історичного мислення» підкресли-
ла, що сучасні вимоги до шкільного 

навчального процесу поляга-
ють не тільки у тому, щоб учні 
отримували систему фактів, 
головних істин, а й у тому, що 
в процесі навчання повинні 
формуватися у школярів куль-
тура історичного мислення, 

вміння зіставляти та аналізувати 
факти, аргументовано відстою-
вати власну точку зору, критично 
ставитися до джерел інформації. 
В.В.Обухівський із Бишівської ЗОШ 
поділився досвідом проведення 
олімпіад з історії, правознавства. А 
це робота з обдарованими дітьми, 
яка вимагає  індивідуального під-
ходу до кожного.

На семінарі-практикумі педа-
гоги отримали рекомендації щодо 
впровадження розглянутої теми в 
роботі з учнями.

На закінчення семінару-
практикуму лишнянські школярі 
4-5 класів показали “Андріївські 
вечорниці”, які підготували під ке-
рівництвом вчительки математики 
О.В. Шевчук, чим приємно вразили 
усіх.

Ольга СЕМЕНЕНКО,
голова районного  методичного 

об’єднання вчителів історії.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

Сучасна школа ста-
вить перед собою за-
вдання виховати ком-
петентного, свідомого 
випускника з активною 
життєвою позицією. 
Реалізації цього за-
вдання сприяє впрова-
дження в навчальний 
процес новітніх педа-
гогічних технологій.

Сьогодні особли-
ва увага приділяється 
здоров’язберігаючим 
технологіям навчан-
ня. Як зробити про-
цес засвоєння знань 
комфортним - цю 
проблему розгляда-
ли учасники науково-
практичного тренінгу, 
що відбувся в Новосіл-
ківській загальноосвіт-
ній школі І-ІІІ ступенів. 
Тут зібралися учасники 
обласної творчої групи 
з впровадження МТЗ 
“Ініціатива”.

В роботі семінару 
взяли участь:

Н.Яновська - пре-
зидент Міжнародного 
інноваційного центру 
гармонійного розвитку 
людини, автор медико-
педагогічної технології 
“Гармонія інтелекту і 
здоров’я” (ПіснеЗнай-

ка), кандидат медич-
них наук;

І.Дишлева - ме-
тодист кафедри “По-
чаткове навчання” 
Київського обласного 
інституту післядиплом-
ної освіти педагогічних 
кадрів;

Н.Українець - ме-
тодист районного 
методкабінету, коор-
динатор дослідно-
експериментальної 
роботи району;

Є.Бачинська - про-
ректор КОІПОПК з 
науково-методичної 
роботи, кандидат пе-
дагогічних наук, до-
цент.

Слухачі тренінгу 
познайомилися з до-
свідом роботи творчої 
групи вчителів Ново-
сілківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. – Т.Крижак, учителя 
географії 5-11 класів; 
М.Лоневської, учите-
ля початкових класів; 
Н.Пясецької, учите-
ля початкових кла-
сів з впровадження в 
навчально-виховний 
процес школи музико-
терапевтичної педаго-
гіки “ПіснеЗнайка”.

Вчителі показали 

відкриті уроки “Гідро-
сфера” (Крижак Т. Ф., 
6 клас), “Чарівний світ 
чисел” (Н.В.Пясецька, 
1 клас), „Подо-
рож Всесвітом” (М. 
М.Лоневська, 4 клас).

Творча гру-
па, координатором 
якої є учитель гео-
графії Т.Ф.Крижак, 
презентувала пе-
ред колегами свої 
навчально-методичні 
наробки з вико-
ристанням музико-
т е р а п е в т и ч н о ї 
методики (МТП) “Піс-
неЗнайка”, які були 
представлені на Всеу-
країнській виставці ін-
новаційних технологій 
у Києві.

Слухачі науково-
методичного семінару 
дійшли згоди, що МТП 
“ПіснеЗнайка” забез-
печує емоційний стан 
дитинства, створює 
умови для самовира-
ження і творчості учнів 
у різних видах діяль-
ності.

Тетяна КРИЖАК, 
учитель географії, 

керівник творчої гру-
пи Новосілківської 

ЗОШ.

УЧИТИСЬ НІКОЛИ 
НЕ ПІЗНО

ПЕДАГОГІКА “ПІСНЕЗНАЙКА” 

Багато застарілих пристроїв бла-
гополучно відмучилися і спокійно по-
мерли природною смертю. Всі ці 
пейджери, кишенькові комп’ютери, 
флопи-дисководи - їх вже немає з 
нами.

Список технологій, які назавжди 
зникнуть у найближчій перспективі, 
склали співробітники американської 
видавницько-аналітичної групи IDG.

Факс застарів ще 15 років тому. 
Документи, які за допомогою нього від-
правляються, спочатку зазвичай мають 
цифровий формат. Але, щоб надіслати 
його факсом, потрібно документ спо-
чатку роздрукувати. Ви вставляєте роз-
друківку у факс - і факс-машина знову 
переводить її у цифрову форму, а по-
тім за допомогою аналогового модема 
зразка 1993 року конвертує цифрове 
зображення на звуки і передає інфор-
мацію у звуковому вигляді.

Поширена помилкова думка, яка 
підтримує життя цієї застарілої техно-
логії, полягає в тому, що “тверда копія” 
нібито більш легітимна. Насправді, при-
клеїти чужий підпис до документа пе-
ред відправленням факсом - найбільш 
легкий спосіб шахрайства через низьку 
якість факсного зображення.

Роз’єм автомобільного пристрою 
для прикурювання. Ідея розмістити 
його на приладовій панелі з’явилася у 
20-ті роки минулого століття і досягла 
свого ідеального втілення у 50-ті. Мину-
ли десятиліття, але автомобільна інду-
стрія, як і раніше, забезпечує автомобі-
лі цими дивними роз’ємами, але тепер 
зазвичай без запальнички.

Букви WWW в адресах сайтів. 
Згідно з первинною ідеєю, префікс в 
інтернет-адресі має вказувати на тип 
сервісу. Наприклад, www.имясайта.com 
вказує на сервери World-Wide Web, при-

значені для перегляду через браузер, а 
ftp.имясайта.com вказує на сервіси, до-
ступні через File Transfer Protocol.

Сітьові адміністратори зараз ви-
рішують, чи буде технічна необхідність 
у тому, аби в адресі сайта був префікс 
www, але браузер у будь-якому разі до-
дає його автоматично.

Візитні картки. Абсолютно не-
зрозуміло, чому ми досі користуємося 
цим винаходом з ХІХ століття. Коли ви 
отримуєте таку картку, то від вас вима-
гається нудна робота з внесення кудись 
цієї інформації, і це зазвичай ніхто не 
робить.

Прокат кінофільмів. Вже кілька 
революцій відбулося з того часу, як ми 
ходили у кіоск за прокатом відеокасет, 
стояли у черзі, брали жаданий фільм і 
йшли з ним додому. Фільм - це звичай-
ний цифровий файл. Ви можете скачати 
його, отримати поштою на диску тощо. 

СУМНО, 
АЛЕ ФАКТ

ЗА РIВНЕМ 
ЯКОСТI 

ЖИТТЯ МИ 
НА 68 МIСЦІ 

Україна посiдає 68 
мiсце в свiтi за рiвнем 
якостi життя. Такi резуль-
тати дослiдження, опри-
людненого журналом 
International Living. При 
складаннi рейтингу краї-
ни враховуються такi чин-
ники, як вартiсть товарiв i 
послуг, екологiя, безпека, 
розваги тощо. Україна на-
брала 62 зi 100 можливих 
балiв, випередивши iншi 
країни пострадянського 
простору, за винятком 
прибалтiйських республiк 
i Молдови. Кращою ж 
країною для проживан-
ня вп`яте поспiль визна-
ли Францiю. Також до 
п`ятiрки кращих потрапи-
ли Австралiя, Швейцарiя, 
Нiмеччина та Нова 
Зеландiя. Гiршими краї-
нами для життя визнано 
Судан, Ємен i Сомалi..

НА СМІТНИК ІСТОРІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКИХ ПОЗБУДЕМОСЯ В 2010 РОЦІ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

ЕТИКЕТКА РОЗПОВІСТЬ 
ПРО ГМО

Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкове маркуван-
ня продуктів на вміст генетично модифікованих організмів.

Згідно із законом, всі харчові продукти, що знаходяться 
в обігу в Україні, етикетуються державною мовою та містять 
у доступній для сприймання споживачем формі інформацію 
також про наявність чи відсутність у харчових продуктах ге-
нетично модифікованих організмів (ГМО), що відображається 
на етикетці харчового продукту написом “ГМО” чи “без ГМО” 
відповідно. 

Передбачено також вимогу, що “виробник (продавець), 
у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію 
(якщо вона не шкодить життю, здоров’ю або майну спожива-
ча), протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та при-
водить Інформацію про неї до відповідності”.

Окрім того, в Кодексі про адміністративні правопорушен-
ня встановлена адміністративна відповідальність (штраф) за 
надання недостовірної інформації про продукцію.

Тепер надання виробником недостовірної інформації тягне 
за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний 

пес”.
6.40 DW. Новини Європи.
7.10 Енергопанорама.
7.30 Автодрайв.
7.40 Рецепти здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.25 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 “Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.
15.20 Фiгурне катання. ЧЄ. 

Гала-вистава чемпiонiв та 
призерiв.

18.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (чоловiки).

19.05 Дiловий свiт. Тиждень.
19.40 Х/ф “Лев Гурич Синичкiн”.
21.00 “Золота булава”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Д/ф.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiнки).
2.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чоловiки).
3.05 Д/ф “Без маски”.
3.50 Хто в домi хазяїн?
4.15 Муз.ua.
4.40 Стильна штучка.
5.00 Аудiєнцiя.
5.25 Благовiсник.

1+1
6.35 “Лiтаючий будинок”.
7.25 М/с “Гюго з джунглiв. Зiрка 

екрана”.
9.05 “Лото-Забава”.

10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.50 Х/ф “Принцеса на 

канiкулах”.
15.50 Х/ф “Суперзiрка з 

окраїни”.
17.40 Х/ф “Прогулянка Пари-

жем”.
19.30 “ТСН - Телевiзiйна служба 

новин”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Х/ф “Четвертак”.
1.10 Х/ф “Одисея”.
4.05 Х/ф “Четвертак”.
5.25 Х/ф “Едвард - руки-

ножицi”.
ІНТЕР

5.15 М/ф.
6.35 “Тарантул”.
7.35 М/с “Смiховинки”.
7.55 “Квадратний метр”.
8.45 “У Городку”.
9.25 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Позаочi”.

11.30 “Найрозумнiший”.
13.15 “Французький сон”. 

В.Висоцький.
14.15 Х/ф “Моя старша сестра”.
16.10 “Юрмалiна”.
17.50,20.50 Т/с “Я не Я”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.05 Концерт до дня на-

родження В. Висоцького 
“Своя колiя”.

1.10 “Подробицi тижня”.
2.00 “Тарантул”.
2.50 “Знак якостi”.
4.10 “Ключовий момент”.

ICTV
6.00 Факти.
6.20 Т/с “Альф”.
6.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
7.10 Анiмац. фiльм “Битва за 

Камелот”.
8.50 ПрожекторПерiсХiлтон.
9.20 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.35 Спорт.
12.40 Пiд прицiлом.

13.35 Провокатор.
14.35 Наша Russia.
14.55 Велика рiзниця.
16.00 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати.
20.55 Х/ф “Антикiлер”.
23.15 Т/с “Блейд”.
1.10 Iнтерактив: Тижневик.
1.25 Х/ф “Сплячi”.
4.00 Т/с “Альф”.

СТБ
5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.10 Х/ф “Зимовий вечiр у 

Гаграх”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвіст”.
11.00 “Караоке на Майдане”.
12.00 Мюзикл “Сорочинський 

ярмарок”.
14.10 “У пошуках iстини. Любов 

i смерть Василя Чапаєва”.
15.05 “Слiдство вели. Наполеон”.
16.00 “Правила життя. Убивча 

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

19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Арфа для коханої”.
22.00 Х/ф “Четверта група”.
0.25 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
1.20 Х/ф “Маленький свiдок”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.05 Х/ф “З Африки”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Мiккi Маус”.
9.00 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.40 Даєш молодь.
10.30 Х/ф “Сiмейка Адамсiв”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.45 Х/ф “В очiкуваннi дива”.
20.45 Х/ф “Обитель зла 3”.
22.40 Файна Юкрайна.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Люди пiд сходами”.
2.15 Х/ф “Конвой пiд прицiлом”.
3.35 Т/с “Таємницi Смоллвiля”.

4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Українцi. Надiя.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/ф “Спайдермен”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.20 “Легенди бан-

дитського Києва”. 
Справа дипкур`єрiв-
контрабандистiв.

15.00 “Речовий доказ”. 
Найгучнiшi злочини 
2009-го.

15.40 Т/с “Слiд перевертня”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Старi-полковники”.
20.40 Х/ф “Прихована загроза”.
22.40 Х/ф “Чорне братство: 

Вiчна битва”.
0.55 Х/ф “Без вад”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.45 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Легко бути жiнкою.
10.10 Концертна програма 

пам`ятi Н. Захарченко. 
До 100-рiччя вiд дня на-
родження.

11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
13.20 Здоров`я.
14.10 Далi буде...
15.00 Новини.
15.55 Iндиго.
16.20 М/ф “Казка про бiлу 

крижинку”.
16.35 Х/ф “Вiйна i мир”.
17.20 Д/ф “Холокост. Всеспа-

лення життя”.
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.
20.30 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.55 Д/ф “Без маски”.

22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
2.25 Х/ф “Вiйна i мир”.
3.00 “Попередження”.
3.50 Громадська варта.
4.05 Особливий погляд.
4.35 Життя триває...

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Смакуємо”.
8.40 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-шоп”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.00 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
11.05 “ТВ-шоп”.

11.20 Т/с “Єрмолови”.
12.20 Т/с “Провiнцiалка”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.15 Т/с “Провiнцiалка”.
18.15 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Виклик 4”.
23.20 “ТСН”.
0.00 Бойовик “Два днi в долинi”.
1.50 “Документ”.
2.50 Бойовик “Два днi в долинi”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Хек 

свiжоморожений.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.

17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Їх могли не врятувати. 

В`язнi Курильського 
квадрата”.

0.50 “У пошуках Ельдорадо”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.20 Т/с “Хафф”.
3.15 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
5.55 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.05 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”.
22.10 Т/с “Смерть шпигунам”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.15 Спорт.
1.25 Х/ф “Спартак”.
2.55 Факти.
3.30 Х/ф “Люди-кiшки”. 

СТБ
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Арфа для коханої”.
11.20 “Нез`ясовно, але факт”.
12.20 “Битва екстрасенсiв”.
14.20 “Чужi помилки”. “Вибухо-

ва хвиля”.
15.15 “Давай одружимося”.
16.10 “Зоряне життя. Зорянi пари”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Краса 

вимагає жертви”.

20.10 “Чужi помилки”. “У полонi 
спокуси”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”. 
23.15 “Зоряне життя. Дiти-

актори”.
0.20 “Вікна-спорт”.
0.30 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Зникнення свiдка”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Циклоп”.
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 Teen Time.
14.35 Третiй зайвий.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55, 20.25 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”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. 
23.40 Т/с “4400”.

0.40 Репортер.
1.05 Х/ф “Народжений захищати”. 
2.35 Т/с “Врятувати Грейс”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 Х/ф “Пам`ятати чи забути”.
8.20 “Свiдок”.
8.40 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.45 Т/с “Сьомiн”.
17.00 Х/ф “Посейдон” поспiшає 

на допомогу”.
18.25 “Речовий доказ”. Кислота 

- зброя помсти.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Сьомiн”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
3.00 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.50 Т/с “Одкровення”. 
4.40 “Свiдок”.
5.05 “Правда життя”.

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

неділя, 24  січня

вівторок,  26  січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.15 Д/ф “Сергiй Данченко. 

I сто лицарiв довкола 
велетенського столу”.

11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.45 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
13.20 “Знайдемо вихiд”.
14.10 Кiно.ua.
15.00 Новини.
15.50 Iндиго.
16.20 Х/ф “Вiйна i мир”.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Анонс передач.
19.55 Романси О. Малiнiна.
21.00 Новини.
21.50 Далi буде...
22.15 Право на захист.
22.40 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Культурно-мистецький 
арсенал. Класiк-прем`єр. 

2.25 Х/ф “Вiйна i мир”.
4.00 Право на захист.
4.20 Ностальгiя за... 70-тi - 80-тi.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-шоп”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.00 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
11.05 “ТВ-шоп”.
11.20 Т/с “Єрмолови”.
12.20 Т/с “Провiнцiалка”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.15 Т/с “Провiнцiалка”.

18.15 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Виклик 4”.
23.20 “ТСН”.
0.00 Бойовик “Конкурс”.
1.45 “Документ”.
2.45 Бойовик “Конкурс”.
4.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.05 Т/с “Єрмолови”.
5.55 М/ф.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Цукерки 

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

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Знайти скарб i померти”.
0.50 “Повiтрянi бої”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.20 Т/с “Фальконе”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Повiтрянi бої”.
4.15 “Судовi справи”.
5.00 “Пропуск до Латинської Аме-

рики з Самантою Браун”.
ІСТV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Година Волкова”.
15.20 Т/с “Морський патруль”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морський патруль”.
22.10 Т/с “Смерть шпигунам”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Спартак”.
2.55 Факти.
3.30 Х/ф “Життя”. 
5.10 Т/с “Альф”.

СТБ
6.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Коломбо”.
8.10 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Четверта група”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.20 “Битва екстрасенсiв”.
14.20 “Чужi помилки”. “У полонi 

спокуси”.
15.15 “Давай одружимося”.
16.10 “Зоряне життя. Дiти-

актори”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Перше 

кохання зiрок”.
20.10 “Чужi помилки”. “Янгол 

знiмає крила”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”. 
23.15 “Зоряне життя. Зоряна 

“лiмiта”.
0.15 “Вікна-спорт”.
0.25 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Попереднє 

розслiдування”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Т/с “Нотатки про 
вагiтнiсть”.

6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Робота, що втекла”.
11.00 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 Teen Time.
14.35 Третiй зайвий.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00, 20.25 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”.
21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. 
23.40 Т/с “4400”. 

0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Конвой пiд прицiлом”. 
2.40 Т/с “Врятувати Грейс”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.15 Х/ф “Посейдон” поспiшає 

на допомогу”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35  “Суто англiйськi вбивства”.
14.50 Т/с “Сьомiн”.
17.00 Х/ф “Намагайся залиши-

тися живим”.
18.25 “Правда життя”. Байкери: 

життя за спiдометром.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Сьомiн”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30 “Свiдок”.
3.00 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.50 Т/с “Одкровення”. 
4.40 “Свiдок”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Середа,  27  січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Легко бути жiнкою.
10.05 Київськi музичнi вечори.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.50 Д/с “Савана”.
13.20 Вихiднi по-українськи.
13.45  “Лiнiя долi”.
14.15 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.35 Iндиго.
16.10 Х/ф “Вiйна i мир”.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Анонс передач.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.55 Д/ф “Зниклий ману-

скрипт”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
2.25 Х/ф “Вiйна i мир”.

1+1
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Смакуємо”.
8.40 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-шоп”.
9.20 Мелодрама “П`ять крокiв 

хмарами”.
13.30 Мелодрама “Прогулянка 

Парижем”.
15.15 “Криве дзеркало”.
17.00 “ТСН”.
17.15 Т/с “Провiнцiалка”.
18.15 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30, 23.20 “ТСН”.
20.15 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Виклик 4”.

0.00 Трилер “Викрадення 
шкiльного автобуса”.

1.40 “Документ”.
2.40 “ТСН”.
3.00 Х/ф “Аршин Мал-Алан”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.10 Х/ф “Нульовий кiлометр”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.15 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Фантастичнi iсторiї. 

Формула успiху. Стати 
мiльйонером”.

0.55 “Скандали стародавнього 
свiту”.

1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “Хафф”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 Т/с “Хафф”.
4.55 “Пропуск до Латинської 

Америки з Самантою 
Браун”.

ІСТV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати.
5.40 Факти тижня.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Грендель”.
10.50 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.40, 15.00 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Година Волкова”.
16.05 Х/ф “Антикiлер”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Морський патруль”.

22.00 Т/с “Смерть шпигунам”.
23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.30 Х/ф “Просто неймовiрно”.
3.55 Факти.
4.25 Свобода слова.

СТБ
6.05 Д/ф “Шлях зрадника”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Коломбо”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.10 Мюзiкл “Пригоди Вєрки 

Сердючки”.
11.10 Х/ф “Розповiдь про 

те, як цар Петро арапа 
одружував”.

13.10 “Битва екстрасенсiв”.
14.10 “Чужi помилки”. “Дiагноз: 

любов”.
15.10 “Давай одружимося”.
16.05 “Зоряне життя. Публiчна 

ганьба”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”. 
19.10 “У пошуках iстини. Та-

ємниця вбивства комкора 
Котовського”.

20.10 “Чужi помилки”. “Вибухо-
ва хвиля”.

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

пари”.
0.20 “Вікна-спорт”.
0.30 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Хазяїн тайги”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про 

вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “В очiкуваннi дива”.
10.55 Т/с “Курсанти”.
12.15 Т/с “Друзi”.
13.30, 19.00 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку 

часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30 Teen Time.
14.35 Третiй зайвий.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

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

або Всi чоловiки сво...”

21.40 Т/с “Батьковi дочки”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “4400”.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Позамежнiсть”.
3.00 Т/с “Врятувати Грейс”. 

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 Х/ф “Старi-полковники”.
8.30 “Правда життя”. Одно-

статеве кохання.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
11.00 Т/с “Закон i порядок”.
12.00 Т/с “Слiд перевертня”.
14.20 Х/ф “Прихована загроза”.
16.25 Х/ф “Пам`ятати чи забути”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Сьомiн”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.35 “Свiдок”.
1.05 Х/ф “Чорне братство: Вiчна 

битва”. 
3.05 “Свiдок”.
3.30 Т/с “Лас-Вегас”. 

Понеділок, 25  січня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.15 Д/ф “Дiм, у якому живе 

театр”.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.45 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
13.15 Фольк-music.
14.30 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.50 Iндиго.
16.15 Кордон держави.
16.35 Х/ф “Вiйна i мир”.
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.
19.55 Романси О. Малiнiна.
21.00 Новини.
21.55 Д/ф “Федiр Стригун. 

Абриси долi”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр.
2.25 Х/ф “Вiйна i мир”.
3.45 Д/ф “Без маски”.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-шоп”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.00 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
11.05 “ТВ-шоп”.
11.20 Т/с “Єрмолови”.
12.20 Т/с “Провiнцiалка”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.15 Т/с “Провiнцiалка”.
18.15 Т/с “Тiльки кохання”.

19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.20 Т/с “Виклик 4”.
23.20 “ТСН”.
0.00 Бойовик “Маленький 

Нiкiта”. 
1.45 “Документ”.
2.45 Бойовик “Маленький 

Нiкiта”. 
4.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.00 Т/с “Єрмолови”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Губки 

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

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Танго з янголом”.
23.50 “Гучна справа. Закон 

Анастасiї”.
0.50 “Ударна хвиля”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.20 Т/с “Фальконе”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Ударна хвиля”.
4.15 “Судовi справи”.
5.00 “Пропуск до Латинської 

Америки з Самантою 
Браун”.

ІСТV
6.10 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Година Волкова”.
15.20 Т/с “Морський патруль”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морський патруль”.
22.10 Т/с “Смерть шпигунам”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Дiлова жiнка”.
3.15 Факти.
3.50 Х/ф “Графиня з Гонконгу”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Коломбо”.
8.10 “Давай одружимося”.
9.10 Х/ф “Вперше замiжня”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
13.20 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.20 “Чужi помилки”. “Янгол 

знiмає крила”.
15.15 “Давай одружимося”.
16.10 “Зоряне життя. Зоряна 

“лiмiта”.
17.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Анатомiя Грей”. 
19.10 “Моя правда. В`ячеслав 

Безневинний”.
20.10 “Чужi помилки”. “Мате-

ринська любов”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”. 
23.25 “Зоряне життя. Таємницi 

секс-символiв 20 столiття”.
0.25 “Вікна-спорт”.
0.35 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Людина нiзвiдки”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про 

вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Перстень дракона”.
10.50 Т/с “Курсанти”.
12.10 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку 

часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30 Teen Time.
14.35 Третiй зайвий.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.00 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”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”.
23.45 Т/с “4400”. 
0.40 Репортер.

1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Сестричка Беттi”. 
3.00 Т/с “Повертаюся до тебе”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.10 Х/ф “Намагайся залишити-

ся живим”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Пуаро”.
14.50 Т/с “Сьомiн”.
16.55 Х/ф “На перевалi не 

стрiляти”.
18.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Дiамантова зiрка 
Соммерау.

19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Сьомiн”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30 “Свiдок”.
3.00 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.50 Т/с “Одкровення”. 
4.50 “Свiдок”.
5.10 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.15 Ювiлейний концерт ВIА 

“Українськi барви”.
11.05 Погода.
11.30 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.45 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
13.20 Будемо жити.
14.30 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.25 Пазли.
16.15 Х/ф “Вiйна i мир”.
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.
19.50 Погода.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Погода.

21.50 Ванкувер - 2010... Iгри 
заради мети.

22.20 Автоакадемiя.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
2.25 Х/ф “Вiйна i мир”.
4.05 “Надвечiр`я”.
4.35 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-шоп”.
9.20 “Смiшнiшi за кроликiв”.
10.00 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”.
11.05 “ТВ-шоп”.

11.20 Т/с “Єрмолови”.
12.20 Т/с “Провiнцiалка”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.15 Т/с “Татусевi дочки”.
18.15 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Бойовик “Приречений на 

смерть”.
22.10 Трилер “Чужий”.
0.30 Жахи “Притулок”.
2.05 “Шанс 2”. Гала-концерт.
4.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.10 Т/с “Єрмолови”.
5.55 М/ф.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Обручка”.
13.15 “Знак якостi”. Зелений 

чай з м`ятою.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.

17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

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

Євгенiєм Кисельовим”.
0.10 “Пан Мiнiстр”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Т/с “Фальконе”.
2.40 Т/с “Сусiди”.
3.10 “Знак якостi”.
3.40 “Знахарi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.10 “Пропуск до Латинської 

Америки з Самантою 
Браун”.

5.50 Уроки тiточки Сови.
ІСТV

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.

11.40 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв”.

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Безстрашний”.
15.20 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.55 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
23.00 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.40 Спорт.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.15 Х/ф “Червоний дракон”.
3.15 Факти.
3.45 Х/ф “Романофф i Джу-

льєтта”.
СТБ

6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 “Бiзнес +”.
6.45 Т/с “Коломбо”.
8.40 Х/ф “Кортик”.
13.15 Х/ф “Бронзовий птах”.
17.25 “Вiкна-новини”.
17.35 Х/ф “Стережися 

автомобiля”.
19.40 “Суперстар представляє. 

Iрина Аллегрова. Сповiдь 
незломленої жiнки”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Декiлька примарних 

днiв”.
0.30 “Вікна-спорт”.
0.40 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Старий знайомий”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Т/с “Нотатки про 

вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.15 Х/ф “Сили природи”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
12.45 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Земля до початку 

часiв”.
13.55 М/с “Мiй друг мавпочка”.
14.30 Teen Time.
14.35 Третiй зайвий.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 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”.
20.30 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Iнтуїцiя.

23.40 Репортер.
0.05 Х/ф “Чарлi Бартлетт”.
1.55 Т/с “Повертаюся до тебе”.
4.25 М/с “Табiр Лазло”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.10 Х/ф “На перевалi не 

стрiляти”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.45 Т/с “Пуаро”.
14.40 Т/с “Сьомiн”.
16.40 Т/с “Пороки та їхнi при-

хильники”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Заборона на 

кохання”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Бестселер”. 
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Речовий доказ”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 Свiт православ`я.
6.50 Крок до зiрок.
7.20 Концерт “Пiсня року - 

2009”.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.00 Анонс передач.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.35 Вихiднi по-українськи.
12.00 Темний силует.
12.30 М/ф “Нiч перед Рiздвом”.
14.00 Х/ф “Ведмiдь на iм`я 

Вiннi”.
15.40 Погода.
15.50 Х/ф “Провулок Дю 

Кашало”.
17.25 Кiно.ua.
18.00 Х/ф “Солярiс”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Енергопанорама.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “По-

модньому”.
2.35 Х/ф “Солярiс”.
5.20 Експерти дозвiлля.

1+1
6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
8.50 “ТВ-шоп”.
9.05 “Хто там?”

10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
11.10 М/с “Новi пригоди песика 

та його друзiв”.
12.30 Т/с “Шлях чарiвника 21”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.45 Мелодрама “Iндiанка в 

Америцi”.
15.40 Бойовик “Приречений на 

смерть”.
17.35 Мелодрама “Оголошенi у 

розшук”. 
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Оголошенi у 

розшук”. 
22.00 Мелодрама “Життя зне-

нацька”. 
23.50 Трилер “Чужий”. 
1.40 Мелодрама “Iндiанка в 

Америцi”.
3.10 “ТСН”.
3.40 Жахи “Притулок”. 
5.05 “Смiшнi пiснi про головне 

- 2008”.
ІНТЕР

6.20 “Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим”.

8.50 “У Городку”.

9.25 “Городок”.
10.00 Х/ф “Термiново в номер! 

2”.
14.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
18.00 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Золота шар-

манка”.
23.30 “Пан Мiнiстр”.
0.45 Х/ф “Чоловiк за викликом 

2”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 “Знак якостi”.
3.30 Х/ф “Чоловiк за викликом 

2”.
4.50 “Знахарi”.
6.10 “Уроки тiточки Сови”.

ІСТV
5.25 Факти.
5.55 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.25 Х/ф “Безстрашний”.
8.25 Погода.
8.30 Добрi новини.
8.40 Т/с “Пантера”.
10.35 Козирне життя.

11.00 Анекдоти по-українськи.
11.35 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.00 Квартирне питання.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.15 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Пристрели їх!”
22.30 Прожекторперiсхiлтон.
23.15 Голi i смiшнi.
23.40 Х/ф “Червоний дракон”. 
2.00 Т/с “Блейд”. 
3.45 Х/ф “Гiнденбург”. 

СТБ
5.45 “Руйнiвники мiфiв”.
7.25 Х/ф “В моїй смертi прошу 

винити Клаву К.”
9.00 “Їмо вдома”.

10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Ну, постривай!”
13.10 Х/ф “Професор в законi”.
15.40 “Суперстар представляє. 

Iрина Аллегрова. Сповiдь 
незломленої жiнки”.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

19.00 Х/ф “Стережися 
автомобiля”.

21.05 “Моя правда. В`ячеслав 
Безневинний”.

22.05 “Зоряне життя. Перше 
кохання зiрок”.

23.05 “Паралельний свiт”.
0.10 Х/ф “Отрути, або Всесвiтня 

iсторiя отруєнь”. 
2.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф “Заповiдi”.
6.50 Х/ф “Два брати”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
10.00 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.

12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
14.00 Хто проти блондинок?
15.20 Х/ф “Сили природи”.
17.30 Х/ф “Моє перше весiлля”.
19.30 Х/ф “Бруднi танцi”.
21.50 Х/ф “Останнiй замок”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Будинок на Хантед 

Хiлл”.
2.05 М/с “Табiр Лазло”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Пороки та їхнi при-

хильники”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/ф “Спайдермен”.
10.30 Х/ф “Трансморфери”.
12.30 Х/ф “Червона тiнь”.
14.50 “Вайп Аут”.
15.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
18.00 Х/ф “Ахiллесова п`ята”.
21.30 Х/ф “Безсоння”.
0.05 Х/ф “Зрада”. 
2.30 “Речовий доказ”.
5.30 “Правда життя”.

чеТвер,  28  січня

п’ятниця,  29  січня

субота,  30  січня

неділя,  31  січня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.15 М/ф “Поганий пес, гарний 

пес”.
6.40 Автодрайв.
6.50 Рецепти здоров`я.
7.00 Енергопанорама.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.25 Антивiрус для дiтей.
9.40 М/ф “Чарiвнi окуляри”.
9.50 М/ф “Сармiко”.
10.15 Погода.
10.25 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.55 Погода.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.

14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.
15.00 Погода.
15.05 Олiмпiйський хронометр.
15.55 Д/ф “Нiчнi землекопи”.
17.00 Х/ф “Коли пiднiмається 

море”.
18.50 Дiловий свiт. Тиждень.
19.30 Погода.
19.40 Х/ф “Був собi настроювач”.
21.00 “Золота булава”.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Д/ф.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Рожеве 

павутиння”.
3.05 Галицький камерний хор 

“Євшан”.
3.45 Всеукраїнський фестиваль 

“Червона рута”.
1+1

6.20 М/ф “Лисиця i дрiзд”.
6.35 “Лiтаючий будинок”.
7.25 М/с “Новi пригоди песика 

та його друзiв”.

8.50 “ТВ-шоп”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Качинi iсторiї”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.10 Комедiя “Фатальна 

зустрiч”.
15.10 Комедiя “Останнiй теле-

герой”.
17.10 Комедiя “Снiгова 

людина”.
19.30 “ТСН - Телевiзiйна служба 

новин”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Х/ф “Народ проти Ларрi 

Флiнта”.
1.55 Х/ф “Пограймося”.
3.25 Х/ф “Народ проти Ларрi 

Флiнта”.
5.25 Комедiя “Фатальна 

зустрiч”.
IНТЕР

6.15 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
7.55 “Квадратний метр”.
8.50 “У Городку”.
9.25 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Позаочi”.

11.35 “Найрозумнiший”.
13.35 Х/ф “З коханими не роз-

лучайтеся”.
15.20 Х/ф “Ювiлей”.
17.50 Т/с “Вердикт”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Вердикт”.
23.00 Х/ф “Поцiлунок метелика”.
1.15 “Подробицi тижня”.
2.00 “Позаочi”.
2.45 Х/ф “З коханими не роз-

лучайтеся”.
4.00 “Знак якостi”.
4.30 “Знак якостi”.
5.10 “Ключовий момент”.
5.55 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.05 Т/с “Альф”.
6.30 Погода.
6.35 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
7.00 Х/ф “Флетч”.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.25 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.

12.25 Пiд прицiлом.
13.25 Провокатор.
15.00 Х/ф “Ворошиловський 

стрiлок”.
17.00 Наша Russia.
17.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.25 Країна повинна знати.
19.55 Х/ф “Невразливий”.
22.05 Х/ф “Обговоренню не 

пiдлягає”.
23.55 Т/с “Блейд”.
0.55 Iнтерактив: Тижневик.
1.10 Х/ф “Гавана”.

СТБ
5.20 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “Будинок, милий 

будинок”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Мюзiкл “Три мушкетери”.
14.00 “У пошуках iстини. Та-

ємниця вбивства комкора 
Котовського”.

15.00 “Слiдство вели. Джентль-
мен удачi”.

15.55 “Правила життя. Краса 
вимагає жертви”.

16.50 “Нез`ясовно, але факт”.

17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Торкнутися неба”.
22.05 Х/ф “Сестричка”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.05 Х/ф “Рiдна дитина”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 М/ф “Каєна”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.00 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.25 Даєш молодь.
9.55 Х/ф “Дублери”.
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 “Бруднi танцi”.
20.05 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
22.40 Файна Юкрайна.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Доктор Джекiлл i 

мiстер Хайд”. 
1.45 Х/ф “Жуки”.

3.05 М/с “Табiр Лазло”.
3.50 М/ф “Блакитне каченя”.
5.00 М/ф “Бетмен. Таємниця 

жiнки-кажана”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 М/ф “Спайдермен”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Дiамантова зiрка 
Соммерау.

15.00 “Речовий доказ”. Кислота 
- зброя помсти.

15.40 Т/с “Слiд перевертня”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Пастка для полтер-

гейста”.
20.50 Х/ф “Кривавий полiт”.
23.10 Х/ф “Катакомби”.
1.00 Х/ф “П`явки”.
2.40 “Речовий доказ”.
5.05 “Правда життя”.
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ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

Начальник Макарівського 
РВУЖКГ А.В.Соломенко:

Стосовно вашого запиту щодо по-
вірки лічильників повідомляю, що у 
відповідності до Закону України «Про 
метрологію та метрологічну діяль-
ність» власники засобів вимірювальної 
техніки (лічильників) зобов’язані про-
водити їх періодичну повірку. На даний 
час міжповірочний інтервал складає 
три роки. Роботи з повірки, демонтажу 
та монтажу лічильників проводять ор-
ганізації, які мають для цього відповід-
ні дозволи, або ті, які надають послуги 
з водопостачання.

Згідно Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» витра-
ти, понесені виконавцем, мають бути 
відшкодовані через тариф або дота-
цією з бюджету.

В діючий нині тариф на послуги з 
утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій не закладені 
означені послуги щодо повірки квар-
тирних лічильників.

У запиті є посилання на «Правила 
надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та 
гарячої води...». Пункт 9 Правил пе-
редбачає, що періодична повірка та 
ремонт лічильників проводяться за 

рахунок виконавця. Проте в даному 
випадку не передбачено механізму 
відшкодування понесених витрат.

Відповідно до Порядку форму-
вання тарифів на послуги з центра-
лізованого водопостачання та во-
довідведення періодична повірка, 
обслуговування та ремонт засобів 
обліку здійснюються за рахунок під-
приємства, якщо засоби обліку зна-
ходяться у його власності.

Отже, виходячи з вищезазначе-
ного, на сьогоднішній день вартість 
витрат на повірку, демонтаж, монтаж 
на транспортування лічильників у та-
рифи не включені і виробнику не від-
шкодовуються.

Для своєчасної повірки лічиль-
ників Макарівське РВУЖКГ надає 
їх власникам послуги з демонтажу, 
монтажу, транспортування та повір-
ки. Вартість означеної послуги ста-
новить 75 грн.

P.S. Ми також для детальнішого 
вивчення даного питання звернули-
ся і до договорів про надання послуг 
з централізованого водопостачання, 
які Макарівське районне виробниче 
управління житлово-комунального 
господарства укладає з власниками 

житла, і виявили там певні розбіжності 
в трактуванні питання повірки лічиль-
ників обліку води. Зокрема, в пунк-
ті 13 (підпункт 3) йдеться про те, що 
виконавець послуг (тобто комунгосп) 
зобов’язаний контролювати установ-
лені міжповіркові інтервали, прово-
дити періодичну повірку квартирних 
засобів обліку води і теплової енергії, 
забезпечувати їх обслуговування та 
ремонт (у тому числі демонтаж, тран-
спортування та монтаж). Проте що 
цю послугу має оплачувати споживач 
у договорі не зазначено. Не вказано 
в договорі і те, що обслуговування та 
ремонт засобів обліку здійснюється 
за рахунок підприємства лише в разі, 
якщо ці засоби знаходяться у його 
власності. У пункті 11 (підпункт 6) 
конкретно зазначається, що спожи-
вач (тобто ми з вами) зобов’язані за 
власний рахунок проводити ремонт 
та заміну санітарно-технічних прила-
дів, пристроїв та обладнання, що ви-
йшли з ладу з його вини. 

Отже, напрошується висновок, 
що оплата періодичної повірки квар-
тирних засобів обліку води і теплової 
енергії внесена у вартість тарифів. 
Якщо ні, чому це не було зазначено 
в договорах?

Х Т О  О П Л АЧ У Є  П О В І Р К У 
К В А Р Т И Р Н И Х  Л І Ч И Л Ь Н И К І В ?

У «ПРАВИЛАХ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ХОЛОД-
НОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ…» ПЕРЕДБАЧЕНО, ЩО ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА ТА РЕМОНТ ЛІ-
ЧИЛЬНИКІВ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА РАХУНОК ВУЖКГ. ЧОМУ Ж СЬОГОДНІ МИ, СПОЖИВАЧІ, 
ОПЛАЧУЄМО ЧЕРГОВУ ПОВІРКУ КВАРТИРНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ХОЛОДНОЇ ВОДИ?

С.ЗОРІНА, Н.ШЕВЧЕНКО.
смт Макарів.

- Алло Георгіївно, чи до-
статньо враховує прийня-
тий Закон права землев-
ласника?

- Судіть самі, якщо осно-
вними принципами цього За-
кону (ст.4) є наступне:

Фізичні або юридичні осо-
би не можуть бути протиправ-
но позбавлені права приватної 
власності на земельні ділянки, 
інші об’єкти нерухомого май-
на, що на них розміщені. 

Викуп чи примусове від-
чуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, 
допускається на підставі та 
в порядку, встановлених цим 
законом. 

Викуп земельних ділянок 
для суспільних потреб, інших 
об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які пе-
ребувають у власності фізич-
них або юридичних осіб, може 
здійснюватися за умови від-
шкодування їх вартості відпо-
відно до закону. 

Примусове відчуження  зе-
мельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у 
власності фізичних або юри-
дичних осіб, може бути засто-
соване лише як виняток з мо-
тивів суспільної необхідності за 
умови попереднього і повного 
відшкодування їх вартості на 
підставі та в порядку, встанов-
лених законом.

Викуплена або примусово 
відчужена земельна ділянка 
не може бути передана в ко-
ристування або у власність 
фізичній чи юридичній осо-
бі для цілей, не пов’язаних 
із забезпеченням суспільних 
потреб або суспільної необ-
хідності, визначених у рішен-
ні органу державної влади чи 
органу місцевого самовряду-
вання про відчуження зазна-
ченої земельної ділянки. 

Примусове відчуження 
земельної ділянки з мотивів 
суспільної необхідності здій-
снюється за умови надання 
її власнику відповідно іншої 
рівноцінної земельної  ділян-
ки,  якщо  інше не погоджено 
з власником відчужуваної зе-
мельної ділянки та ін.

Викуп земельних ділянок 
та об’єктів нерухомості для 
суспільних потреб та з мо-
тивів суспільної необхідності 
здійснюється за рахунок ко-
штів відповідних бюджетів ор-
ганами місцевого самовряду-
вання, органами виконавчої 
влади, у тому числі райдер-
жадміністраціями, обладміні-
страціями або Кабінетом Мі-
ністрів України відповідно до 
їх повноважень. 

- Яким саме чином здій-
снюється викуп земельних 
ділянок та об’єктів неру-
хомості, що на ній розта-
шовані, для суспільних по-
треб?

- Розділом ІІ вищезазна-
ченого закону визначено ви-
ключний перелік суспільних 
потреб, компетенцію органів 
місцевого самоврядування 
та виконавчої влади з питань 
викупу, порядок викупу та ви-
значення викупної ціни. При 
цьому обов’язковим при ви-
купі для суспільних потреб є 
згода на продаж власника зе-
мельної ділянки.

Якщо протягом одного 
року з дня прийняття рішення 
про викуп земельної ділянки, 
інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, 
для суспільних потреб (крім 
випадків, коли допускається 
примусове відчуження цих 
об’єктів з мотивів суспільної 
необхідності) договір купівлі-
продажу (іншого правочи-
ну, що передбачає передачу 
права власності) з власником 
земельної ділянки, інших 
об’єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, не укла-
дений, таке рішення втрачає 
чинність (ч.3 ст.12).

- Якщо власник катего-
рично не погоджується на 
викуп, чи має держава пра-
во на примусове відчужен-
ня?

- Відповідно до статті 15 
цього закону, у разі неотри-
мання згоди власника земель-
ної ділянки, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на 
ній розміщені, з викупом цих 

об’єктів для суспільних по-
треб, вони можуть бути при-
мусово відчужені у державну 
чи комунальну власність лише 
як виняток і виключно під роз-
міщення: 

- об’єктів національної 
безпеки і оборони; 

- лінійних об’єктів та 
об’єктів транспортної й енер-
гетичної інфраструктури 
(доріг, мостів, естакад, ма-
гістральних трубопроводів, 
ліній електропередач, аеро-
портів, нафтових і газових 
терміналів, електростанцій) 
та об’єктів, необхідних для їх 
експлуатації; 

- об’єктів, пов’язаних із 
видобуванням корисних ко-
палин загальнодержавного 
значення; 

- об’єктів природно-
заповідного фонду; 

- кладовищ. 
Примусове відчуження та-

ких об’єктів з мотивів суспіль-
ної необхідності здійснюється 
за рішенням суду.

Таким чином, у випадку, 
коли інтереси держави або 
територіальної громади ви-
магають розміщення вище 
перелічених об’єктів, питання 
про викуп земельної ділян-
ки та об’єктів, які на ній роз-
міщені, може бути вирішено 
навіть за відсутності згоди їх 
власника. Разом з тим, слід 
звернути увагу на те, що тут 
переважає потреба в розмі-
щенні об’єктів, які є необхід-
ними для держави або пев-
ної територіальної громади, 
тобто інтереси держави чи 
громади переважають інтер-
еси окремих осіб. Тож з точки 
зору суспільства в цілому цей 
Закон є прогресивним і очіку-
ваним.

Олександр 
КОЗЛОВСЬКИЙ.

АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

ЗАКОН - ДОВГООЧІКУВАНИЙ
 І ПРОГРЕСИВНИЙ

У СПІРНИХ ПИТАННЯХ, А НАЙБІЛЬШ КОНФЛІКТНІ СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ, 
САМЕ ЗЕМЕЛЬНІ, МАЙЖЕ ЗАВЖДИ ІНТЕРЕСИ ОДНИХ 

ЗАВДАЮТЬ ШКОДИ І НЕЗРУЧНОСТЕЙ ІНШИМ
Тож прийнятий Верховною Радою України 17 листопада 2009 року Закон 

України “Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності”, викликав неоднозначні відгуки 
як серед фахівців, так і серед пересічних громадян. Гостроти проблемі додала 
ще й необхідність швидкої розбудови інфраструктури до Євро-2012.

Прокоментувати цей законодавчий акт ми попросили начальника управ-
ління законодавчого регулювання земельних відносин Держкомзему України 
Аллу КАЛЬНІЧЕНКО. 

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ “101” 
ІНФОРМУЄ:

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ ОДНАКОВІ
З початку року в районі сталось 8 пожеж та загорань. 

Вони виникають з найрізноманітніших причин, але най-
дивовижнішим є те, що вони раз у раз повторюються.

Так, 1 січня в с. Липівка зайнявся приватний житловий 
будинок, по прибуттю на місце врятувати вдалося тільки 
стіни.

Через несправність пічного опалення знищений жит-
ловий будинок в с. Весела Слобода.

Телефонний дзвінок пролунав до пожежно-
рятувальної служби 17 січня  з повідомленням про поже-
жу в селі Малий Карашин. Як потім з’ясувалось, вогонь 
був тільки на підлозі в кухні, але цього стало достатньо, 
щоб продукти горіння забрали людське життя власника 
житлового будинку.

В даний період року пожежі найчастіше виникають 
через несправність пічного опалення та необережне 
поводження з вогнем. Тож, шановні громадяни, щоб не 
сталося лиха, ще раз звертаємось до вас, дотримуйтесь 
елементарних правил пожежної безпеки, будьте обереж-
ні в поводженні з вогнем, адже від таких прописних істин 
залежить ваше життя та життя ваших дітей.

Пожежно-рятувальна служба Макарівського 
району ГУ МНС України в Київській області.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ДОВІДНИК 
ТРЕБА ОНОВИТИ

Телефонний довідник, яким ми нині 
користуємося, давно потрібно поно-
вити. За десять років його існування у 
ньому сталося багато змін. Зникло у ра-
йоні чимало сільськогосподарських під-
приємств, а в довіднику вони ще діють. 
Така справа і з промисловими підприєм-
ствами та організаціями. Не працюють 
молокозавод, Кодрянський склозавод, 
Бишівський хлібохарчокомбінат, завод 
залізобетонних виробів, комбікормовий 
завод, льонозавод та інші. Немає уже 
давно заготконтори, а вона існує ще у 
довіднику.

Колгоспів давно нема, зате в довід-
нику ще діє „базар колгоспний”, між-
колгоспбуд та інкубаторна станція. Тож 
треба негайно робити ревізію нашому 
телефонному довіднику.

В.ПАРХОМЕНКО.

МІЛІЦЕЙСЬКА 
ХРОНІКА

2 січня в Плахтянці житель Вінницької 
області гр. Д. при собі зберігав коноплю, 
виявлене вилучено. Злочинця притягну-
то до відповідальності.

Цього ж дня на дорозі поблизу Кара-
шина житель Херсонської області гр. Б. 
своїм автомобілем скоїв наїзд на вело-
сипедиста, який отримав численні тілес-
ні ушкодження. Водій вирішив втекти з 
місця злочину, але його затримано. Ве-
деться слідство.

4 січня в Макарові по вул. Ватутіна гр. 
К. зірвав навісного замка і проник у дач-
ний будинок гр. Д., звідки викрав 50 кг 
картоплі та інші продукти харчування.

Наступного дня теж у райцентрі по 
вул. Фрунзе в приміщенні кафе „Кури-
гриль” злодій викрав мобільний телефон 
в гр. В. По даному факту триває розслі-
дуванння. 

18 січня в Ясногородці вночі близько 
третьої години по вул. Щорса у сторо-
жовому приміщенні кузні після розпиття 
спиртних напоїв під час сварки, що ви-
никла на грунті неприязні, житель села 
гр. Ф. дерев’яною палицею вдарив по 
голові жителя Борисполя гр. Б. Від уда-
рів останній помер. Вбивцю затримано й 
порушено кримінальну справу.

.

.

.

.

.
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У 1990 році відзначали 150 років 
видання друком першого “Кобза-
ря”, який  побачив світ  у 1840 році 
за сприяння Євгена Гребінки. Це 
невеличка за обсягом книжечка. До 
неї увійшло вісім творів, поміж яких 
- “Катерина”, “Тополя”, “Перебен-
дя”, “Думи мої, думи мої”. До поета, 
якому тоді виповнилося 26 років, 
прийшла справжня слава. Саме піс-
ля виходу цієї збірки його й почали 
називати Кобза-
рем. На жаль, у 
світі залишилося 
лише кілька ек-
земплярів 1840 
року. Один з них 
зберігається в 
Черкаському му-
зеї “Кобзаря” 
Т.Г.Шевченка.

На 1994-й 
припав ювілей 
так званого “Чи-
гиринського Коб-
заря”, видання 
1844 року. Тут пе-
реважали твори, 
передруковані з 
попередньої збірки, доповнені пое-
мою “Гайдамаки”. Найбільш важким, 
довгим і тернистим був шлях третьо-
го видання “Кобзаря”, який  вийшов  
23 січня  1860 року  і був останнім за 
життя Т.Г. Шевченка. 

...Сам поет задумав його видати 
ще у 1846-му. До видання мали уві-
йти твори, написані упродовж 1843-
1847 років  - “Наймичка”, “Кавказ”, “І 
мертвим і живим”, “Заповіт” та інші. У 
березні 1847-го поет  навіть написав 
передмову до задуманого видання, 
в якій закликав письменництво до 
більш глибокого пізнання життя на-
роду. Але намір його не здійснився 
через арешт 5 квітня 1847 року за 
участь в Кирило-Мефодіївському 
товаристві. Хоча така участь не була 
доведена, Шевченка не виправда-
ли, а, звинувативши в антидержав-
ній діяльності, направили рядовим 
солдатом в окремий Оренбурзький 
корпус. Головним же доказом анти-
державної діяльності поета були ви-
знані його твори. 

З перших днів перебування на 
засланні Шевченко порушив цар-
ський наказ -  віршував, писав по-
еми, прозу, записуючи свої твори до 
саморобного “захалявного” зошита. 
Лише в Орській фортеці ним створе-
но 21 твір. Серед творів, написаних 
на засланні, поеми “Княжна”, “Вар-
наки”, “Марина”.  Шевченкову волю 
не зломили “ні тюремні царські мури, 
ані війська муштровані”. Коли у 1857 
році Тараса Григоровича звільнили, 
він готувати твори для двохтомника, 
де другий том включив би твори на-
писані після арешту 1847 року.  23 
грудня 1858-го поет подав до Петер-
бурзького цензурного комітету ру-

кописну збірку “Поезія Т. Шевченка. 
Том перший”. Але управління цен-
зури, куди було передано рукопис, 
дозволило видати лише твори, що 
були надруковані до арешту Шев-
ченка.  У третьому “Кобзареві”, який 
вийшов друком 23 січня 1860 року, 
тільки  “Давидові псалми” повністю 
опубліковані вперше. До збірника 
через цензурну заборону не ввійшли 
“Сон”, “Кавказ”, “Єретик”, “Заповіт”, 

а низка творів 
(всього їх у 
збірці сімнад-
цять) були ре-
тельно “про-
фільтровані”.  
Як писав сам 
Ш е в ч е н к о , 
“цензура так, 
проклята, об-
чистила мої 
твори, що я 
ледве впізна-
вав своїх діто-
чок”.

Та, незва-
жаючи на це, 
третій “Коб-

зар” мав величезний успіх. Черни-
шевський писав про Шевченка: “Ма-
ючи тепер такого поета як Шевченко, 
малороська література не потребує 
нічиєї ласки”. За оцінками дослідни-
ків творчості поета, Шевченко своїм 
“Кобзарем” вивів рідну літературу на 
простори воістину вселюдські.  Від-
значається також те, що “Кобзар” 
1860 року містить перший опубліко-
ваний портрет Тараса Григоровича  
роботи відомого на той час худож-
ника Михайла Мікешина.

...Досі нерідко  можна почути, 
що третій “Кобзар” навіть у тако-
му “профільтрованому” вигляді не 
вийшов би у світ, якби не підтримка 
багатьох представників російської 
інтелігенції, і що від своїх земляків 
такої підтримки  Шевченко нібито не 
мав. Останнє твердження, м’яко ка-
жучи, неправда. В цьому переконує 
й напис на “Кобзареві” Т.Шевченка 
видання 1860 року -  “Коштом Пла-
тона Симиренка”. Мабуть усім зро-
зуміло, що це означає - збірку на-
кладом 6050 екземплярів  видано 
на кошти Платона Симиренка - відо-
мого в Україні мецената, власника 
цукрових заводів, засновника роду 
Симиренків, який дуже багато зро-
бив для розвитку економіки, науки і 
культури в Україні. Багато інших Та-
расових земляків пробивали дорогу 
його творам.

Як бачимо, “Кобзар”, який сьо-
годні читаємо ми, який знає майже 
увесь світ (він перекладений більше 
ніж на сто мов), складався не відра-
зу. Але він склався на віки. Це книга, 
без якої й сьогодні духовне життя 
людини було б неповним.

“ТАМ НАЙДЕТЕ ЩИРЕ СЕРЦЕ 
І  СЛОВО ЛАСКАВЕ...”

2 3  С І Ч Н Я  -  1 5 0  Р О К І В  З  Д Н Я  В И Х О Д У  О С ТА Н Н Ь О Г О  З А  Ж И Т Т Я 
Т. Г. Ш Е В Ч Е Н К А  В И Д А Н Н Я  “ К О Б З А Р Я ”

Може, й ви звернули увагу на те, що рубрика “До 150-річчя видання дру-
ком “Кобзаря” зустрічалася на шпальтах окремих газет за 1990 рік, потім за 
1994-й. І ось знову повідомляється, що ця дата відзначатиметься 23 січня 
2010 року. У зв’язку з цим у багатьох мабуть виникло питання: де ж тут по-
милка? А насправді її  немає, скоріше є похибка. Очевидно, щоб рубрика 
була стислішою, журналісти не завжди уточнювали, про яке саме видання 
збірки йдеться. На жаль, часом і в самому тексті забували про це повідо-
мити. Тому є необхідність хоча б коротко нагадати, що мова йде про різні 
видання. 

Г РА Ф І К  П Р И Й О М У
громадян посадовими особами державної податкової інспекції у Макарівському районі

ПРИМІТКИ:
1. Інваліди та учасники Вели-

кої Вітчизняної війни приймають-
ся позачергово.

2. При відсутності одного з ке-
рівників прийом громадян прово-
дять інші керівники, які заміняють 
відсутнього згідно з розподілом 
обов’язків.

3. Начальник Державної по-
даткової інспекції у Макарівсько-
му районі та його заступники 
проводять особистий прийом 
платників податків з питань, які 
не можуть бути вирішені началь-
никами відділів.

4. Виїзні прийоми посадо-
вими особами ДПІ проводяться 
згідно затвердженого графіка з 
16.00 до 18.00.

Дні                          Прізвище, ім’я, по батькові, посада                                Години

Понеділок        Синяченко Світлана Дмитрівна - заступник начальника 
                            інспекції-начальник відділу оподаткування фізичних осіб     10:00-13:00

Вівторок           Невмержицька Світлана Анатоліївна - заступник 
                             начальника інспекції-начальник відділу податкового              10:00-13:00
                             контролю юридичних осіб 

Середа             Євтушенко Павло Григорович - начальник державної 
                             податкової інспекції у Макарівському районі;                            10:00-16:00
                             Багінська Ірина Анатоліївна - перший заступник 
                             начальника інспекції

Четвер           Синяченко Світлана Дмитрівна - заступник начальника 
                            інспекції-начальник відділу оподаткування фізичних осіб     10:00-13:00

П’ятниця          Невмержицька Світлана Анатоліївна - заступник 
                             начальника інспекції-начальник відділу податкового              10:00-13:00
                             контролю юридичних осіб

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!
Державна податкова інспекція у Мака-

рівському районі повідомляє, що за учас-
тю начальника ДПІ у Макарівському райо-
ні Павла Григоровича Євтушенка, першого 
заступника начальника ДПІ Ірини Анатоліїв-
ни Багінської кожну другу і четверту середу 
щомісяця з 11:00 до 12:00 проводяться за 
телефонами 6-03-13, 5-21-50 сеанси те-
лефонного зв’язку “гаряча лінія” з питань 
роз’яснення податкового законодавства, 
взаємодії органів ДПС з платниками подат-
ків, діяльності органів ДПС щодо забезпе-
чення контролю за своєчасним та повним 
надходженням податків до бюджету, звер-
нення громадян до органів державної по-
даткової служби тощо.

 У 2009 році пасажири Укрзалізниці заре-
зервували та оформили через Інтернет 82281 
квиток, із них 71720 проїзних документів було 
оплачено. Про це повідомили у Державній ад-
міністрації залізничного транспорту України.

Переважну більшість квитків пасажири 
оформили у відділеннях Укрпошти – 71%. Упро-
довж 2009 року через Інтернет було зарезерво-
вано 10561 квиток. 

Кількість пасажирів, які за допомогою ме-
режі Інтернет замовляють та оформляють про-
їзні документи, постійно зростає. Вже з початку 
2010 року цією послугою скористалися 2600 
громадян. 

Отримати довідку щодо наявності вільних 
місць у поїздах, вартості проїзду та оформити 

замовлення можна, зайшовши на офіційний 
веб-сайт Укрзалізниці www.uz.gov.uа, у розділ 
Для пасажирів/Замовлення квитків. 

Оплатити замовлення можна платіжною 
карткою Національної системи масових елек-
тронних платежів (НСМЕП) або міжнародною 
платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA 
Elektron, Maestro). Після оплати пасажир отри-
мує унікальний цифровий код, за пред’явленням 
якого він оформляє свій квиток у будь-якій касі 
Укрзалізниці в будь-який день до відправлення 
свого поїзда.

Через мережу Інтернет здійснюються за-
мовлення квитків за повну вартість та дитя-
чі. Безкоштовні та пільгові проїзні документи 
оформлюються виключно в касах.

ЦЕ - ЦІКАВО

“АВАТАР” ВИКЛИКАЄ 
БЛЮВОТУ?

Менше місяця пройшло після прем’єри 
на екранах кінотеатрів цього блокбастера, а 
він уже встиг стати четвертим найкасовішим 
фільмом усіх часів, заробивши мільярди до-
ларів у рекордні терміни. Безумовно, настіль-
ки привабливим фільм став завдяки новітній 
3D-технології. 

Проте, за словами фахівців, якими б пере-
довими не були технології, меншість людей  
можуть дивитися 3D-фільми, не відчуваючи 
дискомфорту. Лише у Великій Британії більше 
трьох мільйонів осіб мали труднощі при пере-
гляді фільму через так званий “стереоскопіч-
ний зір”, що затрудняє перегляд 3D-фільмів. 

Сприйняттю тривимірної картинки також 
заважають: косоокість, ефект “блукаючих 
очей” і амбіопатія. Технологія, що використо-
вується для створення ілюзії 3D, може викли-
кати і важчі фізичні реакції. У деяких глядачів 
перегляд фільму в 3D викликав важкі головні 
болі, запаморочення і блювоту. Тому фахівці 
рекомендують ретельніше підійти до питання 
масового показу таких фільмів. 

КЛАСИКА “ПО-АМЕРИКАНСЬКИ”

У США ВИХОДИТЬ НОВА 
ВЕРСІЯ РОМАНА ТОЛСТОГО 

- “АНДРОЇД КАРЕНІНА”
До 100-річчя з дня смерті прославленого ро-

сійського письменника-гуманіста Льва Миколайо-
вича Толстого американське видавництво “Quirk 
Books” випустить книгу “Андроїд Кареніна” - не-
сподіваний ремейк класичного роману про жінку, 
що кинулася під поїзд, повідомляє “InoPressa”. 

Видавництво вже прославилося своїми пере-
робками романів Джейн Остін - “Гордість і упе-
редження і зомбі” і “Почуття і чутливість і морські 
чудовиська”. У книгах, написаних письменника-
ми Беном Уїнтерсом і Сетом Гремом-Смітом у 
модному стилі mash-up, у класичний текст твору 
добавлено вставні сцени, в яких беруть участь 
фантастичні створіння, - зомбі, чудовиська, іно-
планетяни та інші. 

Як зазначає “The Guardian”, у творі “Андроїд 
Кареніна” звичні герої Толстого - Кареніна, Врон-
ський і Льовін, - опиняться у світі стимпанка, де 
ролі слуг і дворецьких виконують незграбні меха-
нічні пристрої, що раптом вирішили підняти зако-
лот проти своїх господарів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 ПРИДБАТИ  БІЛЕТ  МОЖНА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Він народився у містечку 
Городище (Сміла) Київської гу-
бернії в сім’ї бідного сільсько-
го священика, який однак на-
лежав до дворянського роду. 
Бажаючи дати 12-річному 
сину богословську освіту, 
батько віддав його в Київську 
духовну академію, яка разом 
з вищою  давала і нижчу осві-
ту. У 1813 році Петро вийшов 
з академії, закінчивши лише 
семінарський курс. Поселив-
шись у Бердичеві,  став викла-
дати  в приватних пансіонах,  
весь вільний час присвячуючи  
самоосвіті, а пізніше працю-
вав вчителем у сім’ї одного 
багатого поміщика.  Вивчивши 
латинську мову, й доскона-

ло володіючи французькою і 
польською,  він отримав дуже 
грунтовні знання,  особливо в  
історичних і словесних науках. 

Перший твір письменника  
з’явився в 1819 році  в  “Укра-
їнському Віснику”. Це була гу-
мористична розповідь у віршах  
“Пан та Собака”.  В оповіданні 
“Солопій та Хівря” він щоси-
ли критикував ворогів жіночої 
освіти в різкій формі:

Плюнь, серце, на того, хто 
тобі сказав,

Що буцім Бог жінкам волос-
ся довше дав

За те, що розум їм укоротив 
немало,

То погань так верзла, шко-
лярство так брехало...

Вірш письменника  силь-
ний, виразний і красивий. 
Його переклад з польської ба-
лади “Пан Твардовський” сам 
Міцкевич надзвичайно хвалив. 
І, нещадно свого авторсько-
го самолюбства, говорив, що 
малоросійський переклад 
краще за оригінал. Артемов-
ський був рідкісним знавцем 
народного побуту та звичаїв і 
народною мовою володів до-
сконало.  Його протест проти 
кріпацтва є одним з найбільш 
ранніх за часом,  і він не зали-
шився без впливу на молодих 
українських письменників. 

Він викладав у Харківсько-
му університеті російську істо-
рію, географію і статистику.

Останні роки життя Петро 
Петрович провів у колі свого 
численного сімейства, з ціка-
вістю стежачи за сучасними 
йому політичними подіями. 
Незадовго перед смертю він 
говорив про свої поетичні тво-
ри, які залишилися в руках у 
деяких з його літературних ша-
нувальників, і читав напам’ять 
цілі тиради з улюбленої його 
“Енеїди” Вергілія.

САМ МІЦКЕВИЧ НАДЗВИЧАЙНО 
ЙОГО ХВАЛИВ

27 СІЧНЯ - 220 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 
(1790-1865), УКРАЇНСЬКОГО  ПИСЬМЕННИКА, ВЧЕНОГО, ПЕРЕКЛАДАЧА

За ним безперечно має бути визнана заслуга розвитку укра-
їнського слова. А історики літератури не раз писали  про вели-
кий лібералізм ранніх творів письменника з  різким засуджен-
ням кріпацтва, характерним для початку XIX століття, зокрема, 
для українського національного руху, що зароджувався. В укра-
їнській літературі його значення  визначається  положенням на-
ступного за Котляревським поета, який, використовуючи творчі 
методи бурлеску і травестії, спробував ввести в українську літе-
ратуру ряд нових жанрів. І хоча, на  жаль,  Гулак-Артемовський 
писав мало і притому тільки в молодості, його поетичні твори 
безперечно талановиті. Ними він так само відомий, як і своєю 
вчено-педагогічно-адміністративною діяльністю.
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У САДУ І НА ГОРОДІ

КЛОПОТУ І У СІЧНІ ВДОСТАЛЬ
Які можуть бути роботи, коли все довкола за-

стигло під шаром снігу або, як у Криму, потопає 
в грязюці? Проте, завжди знайдуться корисні за-
няття в саду, що допоможуть кращому цвітінню і 
плодоносінню в новому сезоні.

Снігозатримання рекомендується проводити в ма-
лосніжні зими на тих ділянках, де висаджено багаторічні 
культури. Для цього розставляють дерев’яні щити, ло-
патою прокопують доріжки, накидають сніг на ділянки із 

зимуючими культурами. Можна також розкидати ялинове 
гілля, яким укривають ділянку і тим самим сприяють за-
триманню снігу.

 В саду треба попіклуватися про захист плодових де-
рев від мишей, які найбільш активні в період з середи-
ни лютого до березня. Миші пошкоджують в основному 
дерева яблуні з неогрубілою корою віком від 1 до 12-15 
років. У тих садах, де з осені не було проведено ретель-
не обв’язування штамбів дерев, у дні відлиги, що часто 
буває в січні і лютому, треба обтоптувати сніг довкола 
штамба. Обтоптують сніг спочатку на відстані 30-50 см 
від штамба, а потім обережно, намагаючись ненароком 
не зламати взуттям гілочки навколо штамба, безпосе-
редньо під ним.

 При очікуваному сильному зниженні температури не-
обхідно провести підгортання снігом дерев різного віку 
і порід. Причому ним закривають не лише штамб, але й 
основи кістякових гілок. Підгортають снігом і ягідні куль-
тури, особливо, малину.

 При кожному відвідуванні саду треба підгодовувати 
птахів. Потурбуйтеся про те, аби вашу ділянку полюбили 
ці вірні союзники у боротьбі з комахами. З великої кіль-
кості годівниць найпростішою є півлітрова скляна банка з 
капроновою кришкою, в якій зроблено отвір діаметром 28 
міліметрів, зміщений на 10 міліметрів вище за вісь. Підві-
шуються годівниці в крону дерев на висоту 1,8-2 метри за 
допомогою алюмінієвого дроту, але так, щоб до годівниці 
не могли дістатися кішки.

На початку січня після перших морозів зрізають живці 
для весняних щеплень. Це мають бути частини міцних од-
норічних пагонців з 3-5 бруньками саме того сорту, який 
ви хочете прищепити. Не слід використовувати як живці 
пагонці-бруньки, що сильно ростуть. Щеплення з них піз-
но і погано плодоносять.

Живці зв’язують у пучки і на кожен пучок прикріплю-
ють етикетку з назвою сорту. До щеплення живці зберіга-
ють у підвалі при температурі 0+-3С. Пучки ставлять вер-
тикально, зрізами вниз і з боків підгортають тирсою або 
піском, які всю зиму підтримують у вологому стані.

Після м’яких зим живці насіннєвих культур для весня-
ного щеплення можна заготовити і ранньою весною, до 
розпускання бруньок. Для літньої окуліровки або літнього 
щеплення живцем однорічні паростки зрізають безпосе-
редньо перед щепленням.

І також одна з головних турбот у січні - зберігання ово-
чів. Особливу увагу зверніть на цибулю і часник. У волого-
му і теплому приміщенні вони можуть гнити. Безжалісно 
видаляйте з них ті, які мають сліди цвілі або гнилі: качани 
капусти, уражені хворобами, морква, що постраждала від 
білої гнилі, буряки зі слідами фомозу - твердими ділянка-
ми чорного кольору. Вчасно вживайте заходів і щодо кар-
топлі. Ретельно переберіть і перенесіть у сухе і холодне 
приміщення.

ЦЕ - ЦІКАВО

ЧОМУ НАС ТЯГНЕ 
НА СОЛОНЕНЬКЕ?

Американські вчені провели до-
слідження, в якому взяли участь 18 
тисяч людей. Мета дослідження - 
встановити зв’язок між характером 
людини та її улюбленими страва-
ми. Виявилося, що нас тягне на со-
лодке, солоне, гостре неспроста. У 
цих, на перший погляд, несподіва-
них пристрастях спеціалістам уда-
лося виявити закономірність. 

Виявилося, що тяга до шоколаду ви-
никає від нестачі серотоніну, гормону 
задоволення. Цукерки дуже люблять 
життєлюбні особистості, які постійно 
підкреслюють свою унікальність і яким 
до того ж не властиво шкодувати про 
скоєне. 

На думку дослідників, люди, яких 
тягне на солоненьке, не просто відчува-
ють дефіцит певних мінеральних речо-
вин, а й є особистостями, які пливуть за 
течією, і вважають, що їх долю вирішу-
ють не вони самі, а обставини. Любов до 
гострої їжі - знак не тільки нестабільного 
артеріального тиску, а й ознака педан-
тичності. 

А пристрасть одночасно і до солод-
кого, і до солоного - ознака талановитої 
і творчої натури. Але, як правило, це са-
мотні люди, стримані і закриті. 

ГО Т УЄМО   Р А ЗОМ

РИБНІ ТОВЧЕНИКИ 
Рибне філе зачищають від 

шкіри та кісток, подрібнюють, 
розтирають у ступці, додають 

борошно, сіль, мелений чор-
ний перець і олію. 

Масу добре вимішують, 
формують кульки і відварюють 
їх у підсоленому окропі. Пода-
ють, поливаючи олією з смаже-
ною цибулею. 

На 400 г риби — 30 г борош-
на, 40 г олії, 40 г ріпчастої ци-
булі, перець, сіль. 

КАПУСТА, ЗАПЕЧЕНА З 
РИСОМ І ГРИБАМИ 
Нарізану кубиками капусту 

тушкують з частиною молока 
до готовності. Припущений з 
рештою молока, змішаного 
з грибним відваром, рис за-
правляють підсмаженою січе-
ною цибулею, підсмаженими 
грибами, зеленню петрушки і 
сіллю. 

У сотейник або кастру-
лю, змащену жиром, кладуть 
тушковану капусту, зверху 
— заправлений рис, зверху 
рису — другий шар капусти і 
так кладуть кілька шарів, щоб 
верхній шар був з капусти. По-
тім змащують сирими яйцями, 
посипають сухарями і ставлять 
у духовку запікатись. 

Готову капусту нарізують 

порціонними кусками і при по-
дачі поливають сметаною. 

На 1 кг білоголової свіжої 
капусти — 2,5 ст. ложки жиру, 
2 склянки молока, 3 /4 склянки 
рису, 50 г сушених грибів, 0,5 
склянки сметани, 2 яйця, 1,5 
цибулини, 1 ст. ложку дрібно 
нарізаної зелені петрушки, 1 
ст. ложку сухарів. 

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ
Приготовляють кисле тісто 

і дають йому підійти. Вершкове 
масло розтирають в піну, кла-
дуть в нього цукор, потовчений 
кардамон і вимішують цю масу 
з тістом, даючи йому знову пі-
дійти. Чавунну сковороду зма-
щують маслом, кладуть на неї 
розкачане завтовшки в палець 
тісто. Трохи тіста змішують з 

борошном і, скачавши його у 
вигляді шнура, завтовшки в па-
лець, кладуть навколо коржа з 
внутрішнього краю сковороди. 
Коли корж знову підійде, обчи-
щають яблука сорту антонівка, 
ріжуть їх на дрібні шматочки, 
перемішують з цукром і кладуть 
на пиріг. Зверху пирога кладуть 
також шматочки вершкового 
масла, ставлять у духовку на 45 
хвилин і добре зарум’янюють. 

Замість яблук на пиріг мож-
на покласти очищені від кісто-
чок і пересипані цукром вишні 
або чорниці. 

На 2,5 склянки борошна 
— 25 г дріжджів, 1,5 склянки 
молока, 1 чайну ложку солі, 
150 г вершкового масла, 150 
г цукру, 5 зерен кардамону, 10 
—12 яблук або 1 кг вишень чи 
чорниці. 

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ
• Викрутити з деревини старий шуруп буде набагато легше, якщо за-

здалегідь нагріти його, приклавши до головки жало паяльника. 
• Запобігти утворенню плівки на поверхні фарби у відкритій банці 

можна і так: покласти на фарбу аркуш паперу і налити зверху тонкий 
шар оліфи.

• Дуже тонкі мідні дроти можна зварити в полум’ї свічки або спир-
тівки. Попередньо їх треба зачистити, скрутити і нагрівати до утворен-
ня розплаву.

•
•
•

- Йдуть свята, отже солодощі, 
цукерки, шоколад. Скажіть, то 
правда, що від шоколаду не тов-
стішають?

- Давайте спробуємо відкинути 
існуючі міфи про дієтичні заборони і 
рекомендації за допомоги науки діє-
тології.  Що стосується шоколаду,  це 
- правда, але за умови, що ви з’їдаєте 
пару шматочків, а не всю плитку. Крім 
того, харчову цінність має, насам-
перед, темний шоколад, в якому є 
досить велика доза магнію. Він має 
протистресові властивості, а також 
корисні для здоров’я людини антиок-
сиданти. Взагалі, шоколад, на думку 
дієтологів, це - найкорисніший для 
здоров’я десерт. А ось думка про те, 
що вживання червоного вина на обід 
або вечерю зменшує рівень засво-
ювання жиру є абсурдною. Дійсно, 
бокал червоного вина на вечерю або 
обід - це досить корисно, але не впли-
ває на засвоєння організмом жирів. 

- Дехто радить: якщо харчува-
тися у кафе та барах, то лише у 
китайських?..

- Абсолютно помилкова точка 
зору. Любителі китайської кухні по-
винні звикнути до думки, що від такої 
їжі повнішають. Хіба якщо ви відмо-
витеся від смаженого рису і мака-
ронів, рулетиків сайгон, м’яса качки 

та соусів. Але у цьому разі для чого 
тоді відвідувати саме китайські за-
клади харчування?!. У ресторані по-
рцію вуглеводів краще обмежувати 
за допомогою картоплі. У такий спо-
сіб можна розрахувати споживані 
калорії. Три маленьких картоплини - 
це 145 кілокалорій. Тож можна легко 
порахувати, на скільки “тяжчими” ви 
вийдете з ресторану. 

- Існує упереджене ставлен-
ня щодо молочних продуктів, 
які нібито сприяють збільшенню 
ваги... 

- Це - вже повна вигадка. Чудовий 
ефект у покращенні обміну речовин 
досягається саме при вживанні не-
жирних молочних продуктів. Також 
можуть прискорити обмін речовин 
невеликі порції кави, але у значних 
кількостях вона виводить з організму 
такі мінеральні речовини як кальцій і 
магній. І не варто також забувати, що 
після кожної чашки кави треба ви-
пивати склянку води, оскільки кава 
дуже зневоднює організм.

- Існує багато поглядів і стере-
отипів щодо того, яка їжа для нас 
корисна, а яка навпаки. Зокрема, 
прийнято вважати, що алкоголь 
погано впливає на серце, а кон-
серванти можуть викликати рак?

- Не все так драматично. Деякі з 

алкогольних напоїв зміцнюють кро-
воносні судини і знижують рівень 
холестерину. Кардіологи рекомен-
дують випивати один бокал червоно-
го сухого вина на обід або вечерю. 
Однак не варто захоплюватися. Що 
стосується консервантів, то у не-
великих кількостях вони нейтральні 
для нашого організму. А ось з точки 
зору британських учених, можуть 
навіть позитивно впливати на орга-
нізм, подовжуючи нам життя. Втім це 
доволі сумнівно. Додам, що розпо-
всюджено також уявлення про шкоду 
від сну: чим більше спиш, тим товсті-
шим стаєш. Втім уже встановлено, 
що відбувається якраз усе навпаки. 
Американські дослідники виявили, 
що люди, які дуже мало сплять, час-
тіше мають проблеми із надмірною 
вагою, ніж любителі поспати.

- А що б  ви самі порадили нам 
вживати?

- Овочі та фрукти, зернові продук-
ти, випічку, макарони та картоплю, 
горіхи, невелику кількість вина, мо-
локо та молочні продукти слід вжи-
вати щодня. До того ж ніколи не за-
бувайте про щоденні фізичні вправи. 
Курятину, яйця і дари моря достатньо 
споживати раз на тиждень, а червоне 
м’ясо не варто вживати частіше од-
ного разу на місяць. 

 Вуглеводи, білки і невелика кіль-
кість жиру допоможуть зберегти здо-
ровим серце і продовжать тривалість 
життя.

Розмовляв Ярослав ШЛАПАК.

 ПРО ФІГУРУ ВАРТО ДБАТИ 
Про здорове харчування  ми вирішили розпитати кандидата 

медичних наук, старшого викладача кафедри гігієни та еколо-
гії Буковинського державного медуніверситету Тамару Іванів-
ну ГРАЧОВУ. 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Міф  перший. Туш для вій робить 
їх слабкими і ламкими. Це абсолют-
но невірно! Сучасні туші для вій міс-
тять поживні речовини, що, навпаки, 
зміцнюють ослаблені вії. Вони стають 
ламкими, якщо лягати спати, не зми-
ваючи їх. Дуже часто жінки грішать 
цим, коли не хочуть з’явитися перед 
коханим уранці “в усій красі”. Одним 
словом, туш - не ворог вій. Фарбуй-
те їх  кожного дня, але не забувайте 
ввечері змивати.  

Міф другий.  Лак для нігтів міс-
тить шкідливі речовини. Інформація 
явно застаріла. Він навряд чи може 
приваблювати приємним запахом, 
але шкідливих речовин у нових ла-
ках немає. Індустрія декоративної 
косметики дуже чутливо реагує на 
потреби сучасної жінки. Більшість 
лаків (китайські підробки не в раху-
нок) містять протеїни, які живлять 

нігті. А ось рідини для зняття лаку 
варто побоюватися, тому завжди 
звертайте увагу на те, щоб у них не 
містився ацетон.

  Міф  третій.  Волосся стане гус-
тішим, якщо його часто підстригати. 
Цілковитий обман. Якби це було так, 
то жінки стриглися б кожного дня. 
На жаль, ми не можемо впливати на 
наше волосся ззовні. Усі зміни від-
буваються всередині організму, і зі-
стригання кінчиків волосся ніяк не 
впливає на коріння. Якщо ви освіжа-
єте свою стрижку кожні 4-6 тижнів, 
то це запобігає появі посіченого во-
лосся, і, у свою чергу, надає волоссю 
свіжість та  додатковий об’єм. 

Міф четвертий. Целюліт з’я-
вляється тільки у повних жінок. Ве-
лика помилка. Поява  “апельсинової 
кірки” на шкірі зумовлена не стільки 
надмірною вагою, скільки слабкими 

з’єднувальними тканинами, а це пе-
редається спадково. Крім того, у по-
яві целюліту велику роль відіграють і 
вікові зміни шкіри. Обдурити приро-
ду допоможуть антицелюлітні креми 
у поєднанні з регулярними заняття-
ми спортом і масажем, що поліпшує 
циркуляцію крові у з’єднувальних 
тканинах, і зміцнює їх. 

 Міф п’ятий. Часті ванни ви-
сушують шкіру. Погодитися з цим 
твердженням ніяк не можна. У хо-
лодну пору року так і тягне погрітися 
у ванні, але багатьох зупиняє страх 
перед сухою шкірою. Приймати ван-
ну можна так часто, як вам хочеться, 
не завдаючи при цьому ні найменшої 
шкоди шкірі. Але робити це треба 
правильно. Насамперед, температу-
ра води – не більше 38°С. Наступний 
важливий момент – час, приймати 
ванну без шкоди для шкіри не більше 
20 хвилин. Вийшовши з ванни, ні в 
якому разі не тріть шкіру рушником, 
осушіть тіло легкими поплескуючими 
рухами, даючи можливість зайвій во-
лозі увібратися.

НАЙПОШИРЕНІШІ МІФИ ПРО КРАСУ 
Із покоління в покоління передаються секрети жіночої краси, 

але часто разом з бабусиними секретами успадковуються й чис-
ленні міфи. П’ять найпопулярніших із них ми спробуємо розвіяти 
назавжди. 

СЕКРЕТИ ТА МІФИ
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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.

* * * * *

* * * * *

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ 

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Виконком Бишівської сільської ради повідомляє, 

що на виконання Законів України “Про засади держав-
ної регуляторної політики в сфері господарської діяль-
ності”, “Про житлово-комунальні послуги” підготовле-
но проект рішення виконкому, яким передбачається 
встановлення тарифів на послуги з утримання багато-
квартирних житлових будинків №№ 17, 27 та прибу-
динкової території по вул. Київській в селі Бишів.

Розробник проекту - Сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив «Бишів-сервісцентр».

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторно-
го впливу буде опубліковано в   газеті  “Макарівські ві-
сті” 29 січня 2010 року.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізич-
них осіб приймаються в письмовому вигляді або за 
телефоном протягом місяця з дня оприлюднення про-
екту регуляторного акта за адресами:

1. 08072, Київська область, Макарівський район, 
с. Бишів, вул. Київська, 5, Бишівська сільська рада, 
тел. 2-12-89;

2. 08072, Київська область, Макарівський ра-
йон, с. Бишів, вул. Першотравнева, 7, Сільськогос-
подарський обслуговуючий кооператив «Бишів-
сервісцентр», тел. 2-16-14.

З нагоди славної ювілейної дати – 80-річчя 
від Дня народження адресуємо найтепліші та 
найщиріші привітання таким ветеранам: 

ЗОЗУЛІ Тетяні Петрівні з Грузького,
БОРУК Євгенії Антонівні з Комарівки,
ЧИЖИКУ Івану Івановичу з Мостища,

ШУМАН Парасковії Тихонівні з Ясногородки та
СТАРОВОЙТЕНКО Надії Миколаївні з Ситняків.

Шановні іменинники! Від душі зичимо Вам у ці 
зимові новорічні дні міцного здоров’я, щастя, до-
вгих років життя, достатку та всіляких гараздів. Нехай 
кожен день дарує Вам мир, злагоду, радість, добро, 
любов та повагу рідних і близьких людей, а також те-
пло, душевний спокій та силу.

Президія районної організації 
ветеранів України.

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з 
нагоди ювілейної дати – 70-річчя від Дня народження 
адресуємо дорогій іменинниці

ПАРХОМЕНКО Вірі Петрівні.
Люба бабусе й матусенько мила, вели-

ке спасибі, що нас Ви зростили, щоб Ви не 
старіли, рідненька, з роками, хай весни до 
Вас летять з журавлями. Спасибі, матусе, 
за руки робочі, за довгі й нелегкі недоспані 
ночі. Тож зичимо Вам ще чимало прожити, 
щоб нас на сторіччя могли запросити!

Дочка, син, внуки 
і правнуки Ігор та Катя.

Адміністрація та профспілковий комітет Тери-
торіального центру соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних грома-
дян сердечно вітають з ювілейною датою - 70-річчям 
від Дня народження соціального працівника 

ПАРХОМЕНКО Віру Петрівну.
Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде - його не 

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

24 січня святкує своє 60-річчя від Дня народжен-
ня люблячий чоловік, турботливий батько, лагідний і 
найкращий у світі дідусь

БОГАЧЕНКО Анатолій Тарасович.
Такий прекрасний день сьогодні, бо народився Ти 

на світ. Чудовий, добрий, милий, наш найдорожчий 
батько й чоловік. Якби в словах була пророча сила, а 
в серці полум’я цвіло, то ми б для Тебе все зробили, 
щоб дня сумного не було.

Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 60, хоч 
як прожитих шкода, та не повернеш їх назад. 60 - не 
привід для печалі, 60 - це зрілість золота. Хай до 100, 
а може й далі, йдуть неоглядаючись літа. Ти працю-
єш без утоми, у турботах день при дні, щоб 
достаток був у домі, тепло й затишно в сім’ї. 
Дітям поміч і надія, люблячий дідусь онукам, 
і робити все уміють працьовиті Твої руки. Те, 
що маємо сьогодні, ми завдячуєм Тобі, наш 
любимий, ніжний і найкращий на землі! Сте-
лися, доле, через все життя лиш для добра, 
для доброї людини, на довгий вік, на многії 
літа, на шану від людей й тепло родини!

З повагою і любов’ю дочка, дружина, 
зять та люблячі Твої онучата.

З прекрасним святом – 50-річчям від Дня наро-
дження усім теплом наших сердець ві-
таємо нашу дорогу ювілярку
ПІДЛІСНУ Катерину Григорівну.

Живи, радій і май здоров’я на довгі 
сонячні літа! Тебе з великою любов’ю 
родина вся Твоя віта. Як невловимі ці 
роки! І зупинити їх не вдасться – так 
хай же буде так завжди – чим більше 
літ, тим більше щастя!

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
На все життя бажаєм щиро
Тепла, любові, спокою і миру!

З любов’ю мати, брат Іван з сім’єю, 
хрещеники Вітя і Наташа з сім’єю.

Від усієї душі та щирого серця поздоровляємо із 
золотою датою від Дня народження нашу дорогу іме-
нинницю

ПІДЛІСНУ Катерину Григорівну.
П’ятдесят! Хіба це вік?
Треба два таких прожить!
Тож бажаєм днів щасливих, 
Вдалих, золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно.
Щоб усе моглось і вмілось, 
Квітувало і весніло.
В домі ріднім щоб було – 
І повага, і тепло.
Зичимо здоров’я міцного і довголіття,
Настрою гарного на ціле століття!

З повагою брат Валерій із сім’єю.

З роси та води всього найкращого зичимо, з 
любов’ю та повагою віншуючи з нагоди золотої дати 
- 50-річного ювілею від Дня народження дорогому на-
шому імениннику

ГОЛОВАТЮКУ Олегу Мартиновичу.
В цей день бажаємо добра,
Щасливою хай буде доля.

Хай мир, достаток, благодать
До Твого стеляться порога.
Нехай здоров’я й сили прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливий Ти, бо люди поважають,
Багатий, бо добро в душі дзвенить.
Хай Бог Тебе благословляє
Та многих літ Тобі він посилає!

Діти та свати.

Колектив приватного АТ “ПМК-23” щиро і сер-
дечно вітає з ювілейною датою - 50-річчям від Дня на-
родження заступника директора з виробництва

ГОЛОВАТЮКА Олега Мартиновича
і від душі зичить йому міцного здоров’я, щастя, благо-
получчя, достатку, миру та злагоди. А ще:

Хай Ваша доля щастям розквітає,
Як вся земля квітує навесні,
Хай Бог здоров’я й сили прибавляє,
І хай дарує радість день при дні!

Колектив Липівського НВО щиро поздоровляє 
із 35-річчям від Дня народження

ШЕВЧЕНКО Тетяну  Василівну.
Міцного здоров’я, пошани, квітучої долі на 

довгі роки, злагоди в домі, доброго слова й хо-
рошої пісні, великої вдачі, гарного настрою й 
радості в праці!

Колектив Липівського НВО висловлює глибоке спів-
чуття вихователю дитячого садка Біленко Валентині 
Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті 

батька.

Адміністрація, профком та весь колектив філії Ма-
карівського відділення №3033 ВАТ “Ощадбанк“ ви-
словлюють глибокі співчуття завідуючій операційною 
частиною Куницькій Галині Олександрівні з приводу 
тяжкої втрати - передчасної смерті брата 

Василя.

Виконком Великокарашинської сільської ради глибо-
ко сумує з приводу смерті учасника бойових дій

БОГДАНА Петра Івановича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійного.

Макарівський райком Компартії України глибоко су-
мує з приводу смерті ветерана війни із села Осикове

БОНДАРЯ Григорія Кириловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійного.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ 
№1 глибоко сумують з приводу смерті вчительки, пен-
сіонерки

ЯНКОВСЬКОЇ Ольги Миколаївни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Президія районної організації ветеранів України та всі 
ветерани району висловлюють щире співчуття голо-
ві районної організації ветеранів України Янковсько-
му Вацлаву Казимировичу з приводу тяжкої втрати - 
смерті дружини 

ЯНКОВСЬКОЇ Ольги Миколаївни.

Я Б Л У Н І В С Ь К А 
С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А 

О Г О Л О Ш У Є  А У К Ц І О Н

на недіюче аварійне приміщення 
ФАПу, яке знаходиться за адре-
сою: с. Яблунівка, вул. Леніна, 77, 
що належить Яблунівській сільській 
раді (загальна площа 159,6 кв. м).

Початкова ціна – 39100 грн. + ін-
вестиційні зобов’язання.  

Т Е Л Е Ф О Н  2 - 2 4 - 3 1 .

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт серії ІІ-КВ №088301 на право 
приватної власності на землю, виданий 5 квітня 2002 року на 
підставі рішення Макарівської селищної ради від 28 листопа-
да 1997 року №706 на ім’я ВОВЧЕНКА Кузьми Івановича, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності на зе-
мельну частку (пай) серії КВ №0067537, виданий на підставі 
розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 18 
лютого 1997 року №65 по Вільненській сільській раді на ім’я 
МАНГЕРА Андрія Йосиповича, вважати недійсним. 

* * * * *

* * * * *

З нагоди золотої дати - 50-річчя подружнього 
життя усім теплом наших сердець вітаємо наших 
дорогих ювілярів

Олександра Степановича 
та Надію Федорівну НЕЧАЇВ

 і від душі їм зичимо:
Нехай Вам світить сонце гоже,
Хай день квітує молодий,
Хай місяць цей Вам наворожить
Багато літ й багато зим.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте
Хоча б до ста прекрасних літ!

З любов’ю сини, дочка, невістки та внуки.

Від усієї душі та щирого серця вітаємо наших до-
рогих ювілярів 

Ігоря Едуардовича та Тетяну Вікторівну 
КУЛИКІВСЬКИХ із Гавронщини

із 15 річчям подружнього життя, яке вони відзначили 
14 січня.

Ви п’ятнадцять удвох крокували
Переповнені світлих надій,
Перешкод подолали чимало
На життєвій стежині своїй.
Нехай завжди у хаті лунають,
Сміх і радість Ваших дітей,
Вам у парі й здоров’ї бажаєм
І столітній зустріть ювілей!

Сестра Іра з чоловіком Олегом 
               та хрещеники Галя, Ігор.

* * * * *

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Адміністрація, педагогічний та учнівський колек-

тиви Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 запрошують вас 
на традиційне свято зустрічі, яке відбудеться 6 лю-
того 2010 року о 17:00 у приміщенні школи.

Вас чекає зустріч з випускниками 1950, 1960, 
1970, 1980, 1985, 1990, 2000 років.

ОРГКОМІТЕТ.

* * * * *

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ ЩИРО ДЯКУЄМО
Дирекція Плахтян-

ського НВО „Школа-
дитячий садок” вислов-
лює щиру вдячність від 
імені педагогічного і 
учнівського колекти-
вів заступнику голови 
районної адміністра-
ції Майстренку Олегу 
Миколайовичу за бла-
годійну допомогу – 
комп’ютери, які були так 
необхідні для повноцін-
ного навчального про-
цесу школи.
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2 5  -  3 1  С І Ч Н ЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

Те, чого ви прагнете, 
може виявитися протилеж-
ним тому, що вам необхiдно 

зробити в реальностi. Страх за своє 
майбутнє, можливо, примусить вас 
будувати “пiдступнi задуми”. Не вар-
то пiддаватися цьому руйнiвному 
бажанню - подiбнi заняття не най-
кращим чином вiдображаються на 
характерi i самопочуттi. Повiрте, 
є рацiональнiшi i чеснiшi способи 
вирiшення проблем. У п`ятницю вам, 
ймовiрно, доведеться спiлкуватися з 
далекими родичами або давно забу-
тими знайомими. Суботу варто при-
святити виконанню свого бажання 
як слiд вiдпочити.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 26.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Починайте активно 

змiнювати себе i шукайте 
новi, неординарнi шляхи в 
особистому життi. Надавши 

послугу начальству в понедiлок, ви 
допоможете йому вирiшити складну 
ситуацiю - i воно неодмiнно вiддячить 
вам. П`ятниця - прекрасний день для 
зустрiчей i дружнiх вечiрок: не за-
будьте подзвонити друзям, близь-
ким i знайомим - всiм, кого б вам 
хотiлося побачити. В кiнцi тижня вас 
можуть пiдвести дiловi партнери. У 
четвер ймовірна конфлiктна ситуацiя 
з дiтьми.

Сприятливi днi: 27; 
несприятливi: 29.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви на цьому тижнi ви-

явитеся незвичайно вда-
лим спiврозмовником. 
Новi приємнi знайомства 

вiдкриють перспективи, про якi ви 
навiть не мрiяли. На вас чекає вда-
ча i в навчаннi. Якщо вам необхiдна 
нова iнформацiя, яка дозволить 
пiдвищити рiвень професiоналiзму, 
- не лiнуйтеся одержати її. Намагай-
теся бути терплячими до оточую-
чих, пробачте їм маленькi слабкостi. 
Прагнiть не довiряти випадковим 
знайомим. Стежте за своєю мовою.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 25.

РАК (22.06-22.07)
Ваш соцiальний статус до-

статньо мiцний, але у серединi 
тижня знадобиться пiдтримка 
покровителiв. Звертаючись 

з проханням, проявiть дипломатiю i 
такт. У вiвторок або середу спробуй-
те бути гнучкiшими при обговореннi 
дiлових питань з начальством. Не 
наполягайте на своїй точцi зору, 
оскiльки це покаже вразливiсть вашої 
позицiї. В п`ятницю уважно стежте за 
тим, що вiдбувається навколо вас. Не 
вiдмовляйтеся вiд нових iдей.

Сприятливi днi: 29, 31; 
несприятливi: 26.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Понедiлок вдалий для по-

їздок i вiдряджень. У вiвторок 
небажано вступати в супереч-
ки з начальством. Тиждень на-

повнений рiзноманiтними подiями. 
Довiряйте своїй iнтуїцiї, але не при-
ймайте швидких рiшень. Важливо 
визначитися з дiловими партнера-
ми: якщо вашi шляхи розiйдуться, 
то не варто шкодувати про це. В 
п`ятницю бажано не призначати 
серйозних зустрiчей. Вiдкладiть 
пiдписання важливих договорiв, 
оскiльки вiрогiднi непорозумiння й 
обмани. Вихiднi обiцяють бути вда-
лими в усiх вiдношеннях.

Сприятливi днi: 27; 
несприятливi: 30.

ДIВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi бажано 

розмiряти свої сили i не ство-
рювати перевантаження на 
роботi. Звернiть увагу на свiй 

зовнiшнiй вигляд: зусилля не про-
падуть даремно, i вас обов`язково 
помiтять i оцiнять. У середу зустрiч 
iз старим другом, яку ви давно 
вiдкладали, нарештi вiдбудеться i 
принесе певну користь. У п`ятницю, 
звичайно, об`єктивних труднощiв 
не уникнути, але вам буде пiд силу 
вирiшення поточних завдань i жи-
тейських проблем. Але не варто че-
кати цього дня особливих успiхiв вiд 
вiдряджень, переговорiв i виступiв.

Сприятливi днi: 26, 31; 
несприятливi: 30.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi доля може 

подарувати вам приємнi зна-
йомства, якi якщо i не зiграють 
яскравої ролi в особистому 

життi, то неодмiнно допоможуть 
у справах. Будьте обережнiшi при 
ухваленнi рiшень - самообман здат-
ний зiграти з вами злий жарт. Спри-
ятливий час для полiпшення вiдносин 
з начальством або влаштування на 
нову роботу. Четвер - хороший день 
для публiчних виступiв. У п`ятницю 
навколо вас можуть кипiти справжнi 
пристрастi - спробуйте зберегти 
спокiй. Недiля може виявитися супер-
ечливим днем.

Сприятливi днi: 25, 29; 
несприятливi: 28.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi з`являться 

задуми нових проектiв, бажан-
ня i можливiсть їх здiйснити 
- тiльки не забувайте про ро-

зумну обережнiсть. Щоб зміцнити  
бюджет i розширити кругозiр, берiть 
участь у серйозних комерцiйних 
проектах. Невеликi розлади врештi-
решт пiдуть вам на користь, якщо  
направите подiї в позитивне русло. 
Вiвторок може виявитися сприятли-
вим днем для звертання з прохан-
нями до начальства. У четвер учiть, 
спiлкуйтеся i збагачуйтеся новими 
корисними зв`язками. В недiлю 
спробуйте дiйти єдиної думки з 
близькими людьми.

Сприятливi днi: 29, 30; 
несприятливi: 25.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Цей тиждень принесе вам 

вiдчуття внутрiшньої волi. Ак-
тивно рухайтеся до намiченої 
мети - партнери допомо-

жуть i пiдтримають вас. Якщо ви все 
вирiшили i продумали, то цей тиж-
день сприятливий для змiни роботи. У 
вiвторок не берiться за декiлька справ 
вiдразу: ця ноша може виявитися 
вам не пiд силу. Четвер, ймовiрно, 
засмутить вас дрiбними розлада-
ми у дiлових переговорах, проте не 
варто пiддаватися емоцiям. У другiй 
половинi тижня дiти зажадають вiд 
вас пильної уваги. У вихiднi може ви-
никнути проблема вибору, наприклад, 
мiж заробiтком i вiдпочинком.

Сприятливi днi: 27, 31; 
несприятливi: 29.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Цiлком iмовiрно, що вам 

доведеться з головою влiзти 
не в свою справу. Приготуй-
теся до того, що доведеться 

захищати свої права i пояснювати, 
що ви взагалi тут робите. Вiрогiднi 
творчi осяяння, тому прислухайтеся 
до голосу своєї iнтуїцiї. Понедiлок 
сприятливий для накопичення 
iнформацiї i контактiв. Вiвторок - для 
справ великих, середа - для диспутiв. 
У п`ятницю спробуйте завершити ве-
лику частину розпочатих справ.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 26.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi найвищу 

цiннiсть для вас матиме час. 
Головне - не забувайте про ньо-
го, iнакше не зможете завер-

шити все намiчене. На роботi будьте 
стриманими: ви будете предметом 
обговорення серед колег - нi до чого 
давати їм додаткову тему для плiток. 
Друга половина тижня сприятлива для 
реорганiзацiї i розширення власної 
справи. Подорож, яка почнеться у чет-
вер, може виявитися на рiдкiсть вда-
лою. У другiй половинi тижня бажано 
дотримуватися розумної помiрностi в 
справах i бажаннях.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 25.

РИБИ (20.02-20.03)
У понедiлок спробуйте 

не вплутуватися в авантюри, 
оскiльки дуже великий ризик 
великих втрат. Вiвторок i середа 

можуть виявитися найскладнiшими 
днями тижня. П`ятниця обнадiє сво-
єчасною допомогою друзiв. У суботу 
можна швидко i рiшуче розiбратися 
зi всiма питаннями. Звернiть увагу на 
виникаюче у вас натхнення, якомога 
бережнiше вiднесiться до нього - воно 
благотворно позначиться на вашiй 
дiяльностi. Не метушіться.

Сприятливi днi: 26, 28; 
несприятливi: 30. 

НЕ ВАРТО ХВИЛЮВАТИСЯ

КІНЕЦЬ СВІТУ ВІДМІНЯЄТЬСЯ
Американський касовий фільм-катастрофа “2012” відомого ре-

жисера Роланда Эммериха, в якому екранізовано передбачення інді-
анців майя про близький кінець світу, справив велике враження на ба-
гатьох глядачів. Однак старійшини племені майя в Гватемалі заявили, 
що кінця світу в 2012 році не буде, повідомляє видання “Час і Події”. 

Як розповів один з вождів Аполіна-
ріо Чіле Пікстун, календар майя нічого 
не говорить про загибель планети. “Кі-
нець світу - цілком і повністю західний 
міф”, - підкреслив старійшина.

За стародавнім календарем майя, 
який рахує епохи приблизно 394-
річними періодами, відомими як бак-
туни, закінчення 13-го припадає на 21 
грудня 2012 року. Число 13 для індіан-
ців цього племені священне. Воно вка-
зує, що цього дня “закінчується” час. 

Крім того, в Мексиці у 1960-ті роки 
був знайдений так званий “Монумент 

Шість” - кам’яні таблички майя з письменами, згідно з якими в 2012 
році має трапитися щось екстраординарне. А що саме, через ерозії і 
тріщини в кінці тексту прочитати не вдається.

Багато людей на заході відразу пов’язали “прогноз майя” з серією 
астрономічних явищ, які припадуть на 2012 рік: у момент зимового 
сонцестояння Сонце опиниться на одній лінії з центром Чумацького 
шляху - вперше за 26 тисяч років. Це, на їхню думку, означає, що по-
тік енергії, який зазвичай іде до Землі з центру Чумацького шляху, 
обов’язково буде порушений 21.12.12 об 11:11 вечора за єдиним сві-
товим часом. 

МАЙЖЕ ЯК “ТОМ І ДЖЕРІ”

ПЕРЕСЛІДУЮЧИ МИШУ, МАЛО НЕ 
СПАЛИВ  СВІЙ БУДИНОК

Виявивши у стіні будівлі вхід до мишачої нірки, 39-річний мешка-
нець містечка Хоенфельд (земля Штірія) вирішив закрити отвір за до-
помогою поліуретанової монтажної піни. Проте пара піни спалахнула 
від свічки, що стояла поруч. Тут же зайнялась стіна.

Пожежу гасили близько 30 пожежників. З вогнем їм удалося впо-
ратися швидко. Завданий збиток, за словами начальника пожежної 
команди, склав 5 тисяч євро. 

“Тепер господар будинку, принаймні, сподівається, що з мишею 
покінчено”, - сказав він австрійському радіо. 

ПОДІЛИЛИСЬ 
НАГРАБОВАНИМ

ГАНГСТЕРИ 
РОЗДАЛИ ДІТЯМ 

ПОДАРУНКИ
Незвичну благодійну акцію 

влаштували бандити найбільшо-
го мафіозного клану міста Кобе, 
повідомляє Irishtimes.com, обда-
рувавши подарунками сотні ді-
тей. Причому підліткам дістались 
не якісь дрібнички - вартість од-
ного сувеніра сягає 30 тисяч єн 
(227 євро). 

У поліції портового міста вже 
офіційно підтвердили, що загаль-
на вартість розданих впливовим 
кланом “Ямагучи-гумі” подарун-
ків за їх розрахунками склала 132 
тисячі євро. 

Коріння настільки благо-
родного іміджу мафії сягає 1995 
року, коли Кобе дуже постраждав 
від землетрусу. У той час, як вла-
да виявилась безпорадною, яку-
дза допомагала у розподілі гума-
нітарного постачання - води, їжі, 
одягу та інших речей.

Надін аль-Бейдар веде свою колонку у ряді га-
зет, що  виходять у країнах Перської затоки, а також 
телешоу “Мусава” (“Рівність”), присвячене правам 
арабських жінок. У своїй статті вона звертається 
до мусульманських богословів із закликом видати 
фетву, яка дозволить жінкам мати одночасно чоти-
рьох чоловіків. Це, за словами Надін, зрівняє жінок 
у правах з чоловіками, яким за шаріатом дозволя-
ється брати шлюб з чотирма жінками. 

Пропозиція Надін викликала неабиякі супереч-
ки у середовищі мусульманських реформаторів і 
прихильників традиційних поглядів. Багато мусуль-
ман сприйняли пропозицію жінки як блюзнірство 

і підрив основ релігії. Традиціоналісти, зокрема, 
стверджують, що іслам забороняє жінці брати од-
ночасно шлюб більш ніж з одним чоловіком. Крім 
того, багатомужжя  несе загрозу для жіночого 
здоров’я і труднощі під час визначення батьківства, 
а діти, згідно з ісламом, повинні знати своїх батьків. 
“Останній аргумент не витримує критики, оскільки 
сучасна наука за допомогою ДНК-аналізу може 
легко визначити, хто доводиться дитині батьком”, 
- парирує Надін.

Позов проти автора статті і головного редак-
тора газети “Al Masry al Youm”, де вийшла публі-
кація, подав єгипетський юрист і генеральний 
секретар Народно-демократичної партії Єгипту 
Халід Фуад Хафіз. Зараз він чекає рішення проку-
рора щодо того, чи розпочнеться розслідування 
цієї справи.

Його позицію підтримують інші ісламські юрис-
ти. Вони пояснюють, що у разі чоловічої полігамії 
кількість одиноких, вдів і розведених різко скоро-
чується, тоді як у разі жіночої - зростатиме  у гео-
метричній прогресії. 

ПІДРИВ УСТОЇВ

“ Я  І  Ч О Т И Р И  М О Ї  Ч О Л О В І К И ”
Заклик саудівської журналістки Надін аль-

Бейдар до запровадження багатомужжя викликав 
запеклі протести арабських чоловіків. Стаття жінки 
“Я і чотири мої чоловіки”, в якій вона закликає за-
конодавчо закріпити право жінки укладати шлюб 
одночасно з чотирма чоловіками, викликала хвилю 
публікацій в арабських ЗМІ і навіть загрожує вили-
тися в судовий розгляд, пише газета “Галф Ньюз”.

МАНДРІВНИКИ 
ТА МАНДРИ

У ПЛАСТИКОВІЙ 
ПЛЯШЦІ - ЧЕРЕЗ 

ТИХИЙ ОКЕАН
Австралійський кінорежисер 

планує проплисти з Японії до 
Сполучених Штатів у величезній 
пластиковій пляшці, обминувши 
по дорозі страхітливе морське 
звалище. 45-річний Річард Пейн 
зважився на такий відчайдуш-
ний захід заради популяризації 
ідеї дбайливого ставлення до 
природи й уваги до проблеми 
утилізації сміття, повідомляє 
Agence France-Presse.

Австралієць розуміє, що 
здолати всередині пластикової 
посудини 9 тисяч тихоокеан-
ських кілометрів - ідея, близь-
ка до божевілля. Проте споді-
вається надихнути й інших на 
думки про довкілля. “Корабель” 
буде виготовлено з тисячі плас-
тикових пляшок з-під рідини. 
Велетенська пляшка буде скон-
струйована так, щоб вода могла 
протікати через неї.

“Подорож у пляшці” має роз-
початися в 2011 році. До того 
часу австралієць посилено тре-
нуватиметься, плаваючи по 10 
годин п’ять днів на тиждень.

НОВА ВЕРСІЯ

НАВІЩО ВАН ГОГ ВІДСІК СОБІ ВУХО?
Британському досліднику Мартіну Бейлі, повідомляє газета The 

Sunday Times, вдалося, за даними видання, знайти свідчення того, 
що збентежений, божевільний Ван Гог відсік собі вухо, дізнавшись, 
що його брат Тео, від якого художник залежав фінансово, має намір 
одружитися. 

Англійський дослідник - автор книги про Ван Гога і куратор двох 
виставок про творчість голландського постімпресіоніста – спираєть-
ся у своїй заяві, зокрема, на листування братів безпосередньо перед 
вчиненням каліцтва і після нього.  Як видно з листів самого Ван Гога, 
він зазвичай отримував від брата грошову допомогу 23 числа кожно-
го місяця, однак часом гроші надходили і рідше - раз на два місяці. 

Бейлі рішуче відкинув теорію, оприлюднену раніше в цьо-
му році дослідниками Гамбурзького університету, істориками-
мистецтвознавцями Хансом Кауфманном і Ритою Вільдеганс. 
Вони виступили з припущенням про те, що покалічив Ван Гога  друг 
і колега голландця - французький живописець і, до того ж, чудовий 
фехтувальник Поль Гоген, який  втратив самовладання під час творчої 
суперечки. 


