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Віктор ГУДЗЬ,
голова

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

ЗА СТАТИСТИЧНИМИ 
ДАНИМИ

ІНДЕКСИ 
СПОЖИВЧИХ ЦІН 

У ЖОВТНІ 
За даними Держком-

стату України індекс спо-
живчих цін по Україні у 
жовтні 2010 р. у порівнянні 
до вересня склав  100,5%, 
грудня 2009 р. -  107,9%.

По Київській області 
індекс споживчих цін ста-
новив у жовтні 2010 р. до 
вересня 2010 р. - 99,9%, до 
грудня 2009 р. - 106,0%.

КАПІТАЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ 

У розвиток економі-
ки Макарівського району 
суб’єктами господарюван-
ня за 9 місяців 2010 року 
вкладено і освоєно 89,5 
млн.грн. капітальних інвес-
тицій, або 1,3% до загаль-
нообласного обсягу.

За січень-вересень під-
приємствами та організа-
ціями за рахунок усіх дже-
рел фінансування освоєно 
77,9 млн.грн. інвестицій 
в основний капітал, що 
на 54,9% менше, ніж за 
січень-вересень 2009 року. 
За рахунок коштів дер-
жавного бюджету освоєно 
один млн. грн. капітальних 
інвестицій.

На одного жителя райо-
ну припадає 1930,6 грн. (у 
фактичних цінах, без ПДВ) 
інвестицій в основний ка-
пітал.

Інвестиції на будівництво 
житла у січні-вересні 2010 
року склали 26,9 млн.грн. Їх 
частка у загальному обсязі 
інвестицій в основний капі-
тал становить 34,6%.

За дорученням 
начальника ГУСКо -

Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу 

статистики 
у Макарівському 

районі.

1 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРОКУРАТУРИ

Шановні працівники прокуратури!
Щиро вітаємо вас із професійним святом.
Встановлене Указом Президента України у 2000 

році це свято підтверджує важливість функціонуван-
ня інституту прокуратури на сучасному етапі розви-
тку України. Воно є проявом шани та поваги з боку 
держави до всіх, хто стоїть на сторожі конститу-
ційних прав та свобод громадян, виконує особливі 
функції, спрямовані на зміцнення державності й за-
конності в країні.

Завдяки вашій відповідальній і висококваліфі-
кованій праці створюються умови щодо збережен-
ня політичної стабільності, громадянського миру і 
спокою, зміцнення правопорядку. Впевнені, що ви 
й надалі будете гідно виконувати покладені на вас 
повноваження.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і благо-
получчя, а також наполегливості в досягненні благо-
родної мети – забезпечення панування Права і За-
кону в ім’я Людини і зміцнення авторитету України.

НЕГУЧНА ДАТА

ЕКСПЕРТИ РОЗІЙШЛИСЯ 
В ОЦІНКАХ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Своїми думками 
щодо подій 2004 року 
вони поділилися на прес-
конференції, присвяченій 
шостій річниці Помаранче-
вої революції. 

Михайло Погребин-
ський зазначив: “те, що 
відбулося, має стати фак-
том історії, про який можна 
сперечатися”. На його дум-
ку, п’ять років президент-
ства Віктора Ющенка були 
“шляхом у глухий кут”. “Це 
була абсолютно примітив-

на і безглузда ідея створи-
ти Україну на основі однієї 
ідентичності - західноукра-
їнської. Треба створити 
громадянську Україну, де 
буде місце культурі і Сходу, 
і Заходу”, - вважає він. 

На думку Вадима Ка-
расьова, Помаранчева 
революція 2004 року - “це 
незавершений проект, він 
триває”. Політолог звертає 
увагу на те, що Президент 
Віктор Янукович про події 
2004 року і “демократич-

ну п’ятирічку” говорить 
“стримано, але позитивно” 
і не вважає їх чорною дірою 
в історії України. 

На думку політо-
лога, протестні ак-
ції 2004 року мали три 
складові: національно-
демократичну, буржуазно-
демократичну і соціально-
демократичну. Тоді сили, 
які на перший план стави-
ли завдання національно-
го будівництва, програли, 
бо Україна була не готова 
до тієї його форми, яка 
була запропонована. Тож 
сьогодні потрібно шука-
ти іншу, вважає експерт. 
“Перемога Януковича - це 
перемога соціальної скла-
дової революції, тому що 
Партія регіонів не прийшла 
б до влади, якби не висуну-

ла ідею високих соціальних 
стандартів”, - вважає він. 

На  переконання Ва-
дима Карасьова, сьогодні 
на перший план виходить 
буржуазно-демократична 
складова Помаранчевої 
революції, свідченням чого 
є протестні акції підприєм-
ців. “Зараз основне питан-
ня полягає у тому, чий бік 
прийме влада: чи реалізує 
запит середніх верств на 
право, суд, справедливі по-
датки, легітимну власність і 
можливість розвивати свій 
бізнес, чи законсервує ко-
рупційну адміністративно-
олігархічну систему, яка 
не дає дихати середньому 
бізнесу”, - робить висно-
вок експерт. 

Надія ЮРЧЕНКО
 (УКРІНФОРМ).

Директор Київського центру політичних досліджень 
і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ і директор 
Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ, ана-
лізуючи вплив Помаранчевої революції 2004 року на 
сучасне життя України, розійшлися в оцінках цієї події. 
Погребинський вважає, що Помаранчева революція 
була приречена на поразку з самого початку, а Кара-
сьов переконаний, що вона триває й досі. 

На початку нового навчаль-
ного року перед школярами по-
стало питання активізації органів 
учнівського самоврядування, і як 

результат учні розпочали пошук 
його нової моделі. Від голови ад-
міністрації надійшла пропозиція 

про створення молодіжного уря-
ду з президентом та міністрами, 
чи то органу управління на зразок 
місцевої виконавчої влади. Акти-

вісти шкіл району з відповідальніс-
тю її прийняли і відразу ж взялися 
за справу. Координатори проекту: 

працівники Центру творчості дітей 
та юнацтва ім.Д.Туптала спільно 
з школярами створили свою ад-
міністрацію, щоправда вона не 
є аналогом районної, а зі своїми 
нововведеннями і відмінними про-
фільними напрямками роботи. 

- Молоде покоління, яке успіш-
но розвивається і має бажання 
вчитися, відтепер має можли-
вість ознайомитися з системою 
управління на місцевому рівні і 
долучитись до організації роботи 
структурних підрозділів, – наголо-
сив голова адміністрації Ярослав 
Вікторович. - Перше наше з вами 
знайомство - це знакова подія. 
Можливо, хтось з вас, маючи до-
свід роботи в адміністрації, не 
буде стояти перед дилемою - куди 
йти вчитись, а рішуче і ціленаправ-
лено рухатиметься по тій дорозі, 
яку обере саме зараз, визначить-
ся зі своїм вибором вже сьогодні. 
Я впевнений, що серед вас є май-
бутні голови районних та обласних 
адміністрацій, міністри та прези-
дент. Тому відтепер ми залучати-
мемо вас, як заступників по від-
повідним профільним напрямкам, 
керівників та спеціалістів відділів 
до засідань, нарад, колегій, і ви 
безпосередньо братимете участь 
у процесі прийняття рішень, на-
віть виступатимете зі своїми до-
повідями.

Відрадно, що представники 
молодіжного органу самоуправ-
ління прийшли на засідання вже 
з готовою програмою і довели 

присутнім конкретні плани своєї 
діяльності, ознайомили зі своїми 
думками щодо подальшої співпра-
ці, проінформували про вже утво-
рені відділи і їх напрямки роботи.

- Сприяння райдержадміні-
страції у справі становлення мо-
лодої особистості через нові фор-
ми та методи роботи, - розповів 
керівник одного з відділів Ярослав 
Лебідь, - допоможе навчитись 
основам управлінської та органі-
заторської майстерності, станов-
ленню лідерських якостей. 

Також йшла мова про ство-
рення програми на ТРК «АВІС», 
web-сайту, вісника, налагодження 
партнерських зв’язків з районни-
ми та обласними дитячими орга-
нізаціями, створення атрибутики 
і, головне, укладання угод між від-
повідними органами. 

Зокрема, перед присутніми ви-
ступили начальники відділів: осві-
ти та з питань фізичної культури і 
спорту. А от знайомство з іншими 
підрозділами державної установи 
відбулось вже безпосередньо в 
кожному з відділів адміністрації і 
цікава своєрідна екскурсія розпо-
чалася з кабінету голови адміні-
страції.

Наскільки ж дієвим стане 
подібний проект, залежатиме 
від активності учнів і їх відпові-
дальності. Перед ними відкриті 
фактично всі двері і їх майбутнє, 
як і майбутнє нашої держави в 
прямому розумінні залежить від 
них.

СЬОГОДНІ  ЛІДЕР – ЗАВТРА КЕРІВНИК ДЕРЖАВИ
В залі засідань районної державної адміністрації відбулось спіль-

не засідання голови адміністрації Ярослава Добрянського, керівників 
структурних підрозділів та установ, а також представників новоутворе-
ної молодіжної адміністрації. Щоправда «молодіжна адміністрація» на-
зва не остаточна, оскільки сам проект знаходиться в стадії розробки.  

ДИПЛОМИ ПЕРЕМОЖЦЯ 
І ЛАУРЕАТА

Всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів 
України» проходив у два етапи. 

У регіональному етапі конкурсу взяли участь 
близько 60 підприємств Київської області. Вони 
провели презентацію та виставку своїх товарів. ДП 
«Червонослобідський спиртовий завод» став пере-
можцем в номінації харчові продукти.

У загальнодержавному етапі від Київщини взяли 
участь шість підприємств. Тут відбулася з метою по-
пуляризації кращої вітчизняної продукції виставка-
конкурс (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів 
України». На цьому етапі ДП «Червонослобідський 
спиртовий завод» відзначили дипломом лауреата.

ПОДЯКА ВІД 
МІНАГРОПОЛІТИКИ
На загальних зборах працівників 

Червонослобідської філії концерну «Укр-
спирт» голова обласної ради профспі-
лок В.Ф.Кононенко та голова галузевої 
ради профспілки харчової та переробної 
промисловості Г.В.Карнатова вручили 
директору В.Я.Артюхову нагороду від 
Федерації профспілок за співпрацю та 
партнерство. Також Володимир Якович 
отримав подяку від Міністра аграрної по-
літики України за сумлінну працю та до-
сягнуті результати в ім’я економічного 
зміцнення та розвитку України.

В І С Т І   З   Ч Е Р В О Н О Ї   С Л О Б О Д И «ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ 
ДО «ЄВРО-2012» З ТОЧКИ 

ЗОРУ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ»

26 та 27 листопада 2010 року ВГО «Всеу-
країнська профспілка працездатних інвалідів» 
спільно зі співорганізаторами: Міністерством 
праці та соціальної політики України та Київ-
ською місцевою профспілковою організацією 
ВППІ (Всеукраїнська профспілка працездатних 
інвалідів) проводить науково-практичну кон-
ференцію «Готовність України до «Євро-2012» 
з точки зору людей з особливими потребами», 
що відбудеться за адресою: м.Київ, Майдан 
Незалежності, 1, Будинок профспілок, 2-й по-
верх, мала зала. Початок конференції о 10:00, 
реєстрація починається о 9:15.
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Напередодні  Дня працівників сільського господарства голо-
ва райдержадміністрації Ярослав Добрянський, голова районної 
ради Віктор Гудзь та начальник управління агропромислового 
розвитку Віталій Пономаренко привітали аграріїв нашого району.

Почесні грамоти від Київської обласної державної адміністра-
ції та райдержадміністрації отримали кращі працівники сільського 
господарства Макарівщини: директор ТОВ «Макарівська птахо-
фабрика» Микола Мурашко, головний ветлікар СТОВ «Зоря» с. 
Соснівка Андрій Дурицький, директор СФГ «Фортуна» Василь Бе-
ленчук та інші. До привітань долучився й Віктор Стеценко - голова 
райкому профспілки працівників агропромислового комплексу, 
який вручив аграріям почесні грамоти та грошові премії.

Для трударів у цей день лунали теплі вітання й побажання успі-
хів та натхнення в їх нелегкій справі – праці на землі. 

– Сільське господарство, – наголосив голова райдержадміні-
страції, –  має відроджуватись у нашому районі, землі повинні об-
роблятися й приносити прибуток державі, а не заростати бур’яном. 
Тому звертаюся до всіх, хто працює в цій сфері, - ви саме ті люди, 
які розвивали, розвиваєте та будете розвивати й стимулювати аг-
ропромисловість. 

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!
29 листопада о 10 год. в залі засідань Мака-

рівської райдержадміністрації за адресою: смт 
Макарів, вул. Фрунзе, 30 відбудеться спільне за-
сідання тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціаль-
них виплат та робочої групи з питань легалізації 
заробітної плати і зайнятості населення.

На засідання запрошуються керівники під-
приємств, які допустили:

- заборгованість з виплати заробітної плати: 
ТОВ «К-Стиль», ТОВ «Укрпідводтрубопровід», 
Макарівська райспоживспілка, Макарівська сіль-
госпхімія, ПП НФ «ЛЬОН», ПП «ІКК ВОСТОР»;

- заборгованість зі сплати внесків до Пенсій-
ного фонду: ТОВ «Сант-Інвест-мент», ДП МОУ 
«Макарівський ЗЗБК», Виробниче управління 
житлово-комунального господарства, СФГ«Бах і 
сім’я», ФОП Кондратюк Н.В.;

- порушення щодо встановлених законо-
давством мінімальних гарантій в оплаті праці та 
нарахування заробітної плати кваліфікованим 
працівникам без дотримання коефіцієнтів між-
кваліфікаційних співвідношень: ПП «Атрибут», ПП 
«Солгер».

Ольга САЛЬВЕНЧУК,
секретар комісії.

Під час виборів до місцевих рад до Ма-
карівського районного суду надійшло три 
адміністративні позови.

За позовом Юрія Пилиповича Ві-
лінського до Колонщинської сільської 
виборчої комісії про визнання виборів 
Колонщинського сільського голови не-
дійсними, справа розглянута 2 листопада 
2010 року. Адміністративний позов за-
доволено. Постановою Київського апе-
ляційного адміністративного суду від 7 
листопада постанову Макарівського ра-
йонного суду скасовано. У задоволенні 
позову Ю.П.Вілінському відмовлено.

За позовом Раїси Олександрівни Ма-
тати до Макарівської селищної виборчої 
комісії Семена Григоровича Горбунова 
про скасування постанови Макарівської 
селищної виборчої комісії - визнання дій 
ДВК неправомірними та проведення по-
вторного підрахунку голосів, відповідно 
до постанови Макарівського районного 
суду від 6 листопада 2010 року адміні-
стративний позов задоволено частково. 
Визнано постанову Макарівської се-

лищної виборчої комісії від 4 листопада 
по скарзі Р.О.Матати неправомірною. 8 
листопада справа направлена до Київ-
ського апеляційного адміністративного 
суду з апеляційною скаргою Р.О.Матати. 
До цього часу справа до суду не повер-
нулася.

За позовом Олени Олексіївни Гайдама-
ченко до Макарівської селищної виборчої 
комісії про скасування постанови Макарів-
ської селищної виборчої комісії по скарзі 
О.О.Гайдамаченко та зобов’язання вчини-
ти певні дії,відповідно до ухвали від 9 лис-
топада 2010 року адміністративний позов 
залишено без розгляду. Ухвалою Київсько-
го апеляційного адміністративного суду від 
13 листопада ухвалу Макарівського район-
ного суду від 9 листопада скасовано і по-
становлено нову ухвалу про направлення 
справи до суду першої інстанції для продо-
вження розгляду справи.

 Надія ДЗЮБА,
в.о.голови Макарівського 

районного суду.

Третя неділя лис-
топада приносить 

свято тим, хто господа-
рює на полях і фермах: 
вирощує золоте зерно, 
овочі і фрукти, виробляє 
молоко, яйця і м’ясо. 
Давно підмічено: ходити 
по землі легко, а пра-
цювати на ній під силу 
не кожному.  День пра-
цівників сільського гос-
подарства припадає на 
той час, коли вже заїхав 
із поля у ангар останній 
трактор і випадають такі 
рідкі хвилини відпо-
чинку хліборобам.

Добра, давня 
традиція складала-
ся у області рока-
ми – вшановувати 
трудівників села і 
дякувати їм за не-
легку працю. Незмін-
ною залишилася вона і 
цьогоріч. Проте до вже 
звичних вітань і концер-
ту на честь урочистостей 
цього року  керівники 
області додали особли-
вий святковий настрій, 
приготувавши аграріям 
приємні сюрпризи. Пер-
ша несподіванка чекала 
на запрошених пря-
мо у фойє театру імені 
І.Франка, де й відбува-
лося свято:  задовго до 
початку урочистостей 
розгорнулася виставка 
короваїв із цьогорічного 
урожаю. Ось так дивиш-
ся  на запашний свят-
ковий хліб з районів Ки-
ївщини  і розумієш, що 
замішаний він на  любові  
майстринь, їх щедрості 
та талані, на багатстві 
краю. Кожен коровай, 
ніби сонце, дарував усім  
присутнім приємні спо-
гади про літо і наповню-
вав приміщення теплим 
і затишним ароматом. 
Запах свіжого хлібу, не-
мов код для втаємниче-
них, мимоволі  зроню-
вав на всіх гостей свята 
просту істину –  то лю-
бов трударів примножує 
радість земну.  За дав-
ньою традицією короваї 
розмістили на вишитих 
рушниках, прикрасивши 
хліб одвічним символом 
українців – червоною 
калиною. За сценарієм, 
визначити переможців 
виставки мали ще до по-
чатку урочистостей. Але, 
як виявилося, обирати 
кращих серед кращих – 
справа не з легких.

- Неможливо визна-
чити переможців, бо у 
кожного  короваю – своя 

краса, над кожним хлі-
бом – віддана, копітка 
праця, - зазначив голо-
ва Київської облдер-
жадміністрації Анатолій 
Присяжнюк.

Такий особливо те-
плий, домашній і, разом 
з тим,  урочистий заспів 
свята перенісся і до гля-
дацької зали, де оголо-
шувані зі сцени цифри 
цьогорічного врожаю 
красномовно свідчили 
про здобутки аграріїв 
області. Незважаючи на 

погодні катаклізми, уро-
жай 2010-го – неабиякий 
привід для професійної 
гордості працівників 
сільськогосподарської 
галузі Київщини.

-  Не дивлячись на 
фінансові негаразди, 
нашими аграріями було 
зібрано понад   2 млн. 
тонн зернових, при се-
редній урожайності  34,2 
ц/га, що на   22 % більше, 
ніж по Україні. Особливо 
хочу відзначити хліборо-
бів Кагарлицького, Ро-
китнянського, Білоцер-
ківського районів, які у 
своїх господарствах до-
сягли найвищої урожай-
ності зернових культур 
в області, - зазначив у 
своєму вітальному слові 
до працівників сільсько-
господарської сфери 
губернатор Київщини 
Анатолій Присяжнюк. - 
Загальне виробництво 
м’яса за десять місяців 
по області склало 212 
тис. тонн. Порівняно з 
минулим роком, виро-
щування свиней збіль-
шено майже на 23%. 
Таке збільшення потуж-
ностей виробництва за-
безпечило працівникам 
галузі друге місце по 
Україні. Утримує область 
першість  і у  надоях мо-
лока. За 10 місяців по-
точного року отримано 
майже по чотири з поло-
виною тисячі кілограмів 
молока від корови, що є 
найвищим показником у 
державі. Забезпеченість 
мешканців Київщини 
м’ясом птиці та яйцями 
перевищує потребу об-
ласті більш ніж у 5 ра-
зів. Завдяки здобуткам 

аграріїв цього року зна-
чно зріс експортний по-
тенціал нашого регіону. 
При цьому підвищення 
якості, а отже і конку-
р е н т о с п р о м о ж н о с т і 
продукції сільського 
господарства Київщини,  
виводить наших товаро-
виробників на нові рин-
ки збуту та розширює 
співробітництво області 
з іноземними партнера-
ми. Результат – сьогод-
ні продукція Київщини  
експортується  майже 

до сорока країн світу,  
порівняно з минулим 
роком обсяги експорту 
зросли на 60 відсотків. 
Загалом,  цього року 
аграріями області було 
експортовано сільсько-
господарської продукції 
на 373 мільйони доларів 
США, - зазначив голова 
КОДА Анатолій Присяж-
нюк.  

Серед позитивних 
тенденцій розвитку 
аграрного сектору ре-
гіону губернатор Київ-
щини відзначив також 
зростання обсягів ін-
вестицій, у тому числі 
й іноземних. Говорячи 
про успіхи та здобутки, 
Анатолій Присяжнюк 
окреслив і завдання на 
найближче майбутнє, 
над яким  вже завтра 
аграрії та влада будуть 
працювати разом. Так,  
на часі побудова трьох 
елеваторів, оптового 
ринку, овочесховища, 
збільшення на мільйон 
поголів’я свиней, розбу-
дова міні – ферм. 

Символічно, що саме 
під час святкування Дня 
працівників сільського 
господарства, відбула-
ся презентація   книги 
„Зірки першої величини. 
Агропромисловий комп-
лекс України”. Аналогів 
такого видання немає 
в Україні і  в світі. Книга 
ілюструє життєвий шлях 
аграріїв, яким присвоє-
но високе звання Герой 
України. На сторінках 
видання  -  їх досвід ро-
боти, сімейні цінності,  
острахи та сподівання, 
бачення подальшого 
розвитку АПК України та 

держави в цілому. Перші 
примірники книги губер-
натор Київщини Анато-
лій Присяжнюк вручив  
Героям України, які сво-
єю працею прославили 
область.

Роботу кращих агра-
ріїв області було відзна-
чено грамотами та по-
дяками.

- Хліборобською пра-
цею роками і століттями 
славиться українська 
земля, - зазначив у сво-
єму вітальному слові го-

лова Київської облас-
ної ради Олександр 
Качний. – Від жнивної 
осені агрономи і водії, 
інженери і механіза-
тори живуть очікуван-
ням весни – початком 
нового селянського 
року. 
Олександр Сталі-

ноленович подякував 
сільським трудівникам 
за плідну, віддану пра-
цю та  вручив кращим із 
кращих  грамоти від Ки-
ївської обласної ради.

Із особливими сло-
вами звернувся до агра-
ріїв і перший заступник 
міністра аграрної по-
літики України Сергій 
Мельник, який зазначив, 
що українське село – це 
цілий світ, а всьому по-
чаток – плуг і борозна.

Тривалими оплеска-
ми зустріли і голову Ки-
ївської міської держад-
міністрації Олександра 
Попова. Його вітальне 
слово аграріям Київщи-
ни стало однією з  не-
сподіванок  свята. Адже 
останнім часом вдало-
ся відродити й налаго-
дити колись міцну та  
взаємовигідну співп-
рацю області й міста. 
Уже сьогодні у столиці 
готові виділити торго-
вельні майданчики для 
аграріїв Київщини, аби 
вони могли продавати 
вирощену продукцію 
без посередників. Ке-
рівників, котрі вже цієї 
осені реалізовували 
свою продукцію у сто-
лиці, мер Києва наго-
родив подяками. 

Звісно, не залиши-
лись винуватці свята і 
без творчого подарунка. 
Художні колективи об-
ласті та кращі артисти 
країни підготували на 
честь аграріїв Київщини  
пишний вінок  пісенно – 
танцювальних вітань. 

Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ.

ПРИВІТАЛИ АГРАРІЇВ

ХЛІБОРОБСЬКОМУ РОДУ 
– НЕМА ПЕРЕВОДУ, 

АБО ВСЬОМУ ПОЧАТОК 
– ПЛУГ І БОРОЗНА

СУД РОЗГЛЯНУВ 
ТРИ ПОЗОВИ ЩОДО ВИБОРІВ

Євросоюз привітав підписання Україною Протоколу про приєднан-
ня до Договору про Енергетичне співтовариство після схвалення закону 
про принципи функціонування ринку природного газу. Лідери України і 
Євросоюзу висловили впевненість у тому, що реформи істотно посилять 
прозорість, конкурентоспроможність та стійкість сектору. ЄС продовжить 
підтримувати Україну у підвищенні енергоефективності та використанні 
відновлювальних джерел енергії, впровадженні необхідних реформ для 
модернізації енергетичного сектору та у виконанні умов, необхідних для 
модернізації газотранзитної системи України. 

Сторони констатували, що українські АЕС повністю відповідають 
вимогам, передбачених стандартами безпеки МАГАТЕ. Фахівці ЄС віта-
ють початок виконання НАЕК “Енергоатом” Програми підвищення без-
пеки, для якої компанія використовувала власні кошти в обсязі 90 млн 
євро, передбачених бюджетом на 2010 рік. Зважаючи, що витрати на 
реалізацію “Зведена програма підвищення безпеки” сягають 1,45 млрд 
євро, українська сторона планує залучити позичкові кошти. У листопа-
ді 2009 року НАЕК “Енергоатом” подала заявку на отримання кредитів 
“Євроатому” та ЄБРР. 

Європейські лідери підтримали ініціативу Президента України Вікто-
ра Януковича щодо проведення міжнародної конференції з нагоди 25-ої 
річниці чорнобильської катастрофи. Вона відбудеться у Києві навесні 2011 
року з метою мобілізації засобів для завершення проектів на ЧАЕС. 

ЄС привітав наміри України реформувати оптовий ринок експорту 
електроенергії та газу з використанням потужностей транскордонних 
ліній електропередач для міжсистемного зв’язку та переглянути функ-
ціонування транскордонних ліній електропередач для міжсистемного 
зв’язку з сусідніми країнами. 

Модернізація газотранспортної системи (ГТС) України залишаєть-
ся одним з ключових пріоритетів у роботі уряду України та ЄС. Сторони 
погодили також “дорожню карту” з розвитку вугільної галузі та підви-
щення безпеки праці на вугільних шахтах.

Дмитро ШКУРКО, 
Брюссель (УКРІНФОРМ). 

ІМОВІРНА ДАТА 
НАСТУПНИХ ЧЕРГОВИХ 

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 
ВИБОРІВ ВІДОМА – 

ОСІНЬ 2012 РОКУ
Принаймні такого висновку 

дійшов Конституційний Суд, а 
народні депутати його підтри-
мали. Схвалення відповідного 
законопроекту 305 депутатами 
„є свідченням того, що треба 
припинити будь-які розмови про 
дату виборів, - наголошує спікер 
Верховної Ради В.Литвин, - вона 
вже чітко визначена проектом 
закону, а зосередитись на го-
ловному, - практичній роботі – 
прийнятті дуже складних, доволі 
непрпостих, але конче потрібних 
для країни рішень, і на черзі пи-
тання державного бюджету на 
2011 рік”.

Тим часом без остаточної 
відповіді залишається запи-
тання: якою саме буде система 
майбутніх перегонів.

За повідомленням
 інформагентств.

САМІТ УКРАЇНА - ЄС
ЄВРОСОЮЗ І НАДАЛІ МАЄ НАМІР ПІДТРИМУВАТИ 

РЕФОРМИ  ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ НАШОЇ КРАЇНИ
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100-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ

ЇЇ ЖИТТЯ, ЯК ТКАНЕ ПОЛОТНО, 
ПЕРЕПЛЕТЕНЕ ТО БІЛИМИ, ТО ЧОРНИМИ СМУЖКАМИ

Було чому дивуватися, коли, домовляючись про зустріч з ювіляркою, 
її син Леонід Іванович погодився приїхати з мамою з Ірпеня у Макарів. 
Як, подумалося, у свої 100 років подолає таку велику відстань Олексан-
дра Якимівна?! А вона не тільки приїхала з сином та племінником, а й 
самостійно піднялася східцями на другий поверх редакції, а потім ще й 
продемонструвала, що може читати без окулярів заголовки в газеті.

Сто років тому в листопадовий день на-
родилася у бідняцькій сім’ї ще одна донь-
ка. Всього у родині було семеро дітей. І 
назвали її Олександрою. З перекладу з 
грецької мови – означає переможець. 
Розуміючи, як важливо у житті вміти пи-
сати й читати, батьки віддали Олексан-
дру в церковно-приходську школу. Має 
за плечима чотирикласну освіту. Хоча 
у теперішній час досягла б більшого, 
бо природа наділила феноменальною 
пам’яттю. І ще на початку розмови її пле-
мінник О.В.Худолій не раз наголосив, що 
бабуся сама дасть відповіді на мої запи-
тання.

 Спокійно тече бесіда з О.Я.Коваль 
про прожиті роки. А вони випали не на 
найкращі часи: революція, колективіза-
ція, голодомор, окупація у період Великої 
Вітчизняної війни… Всього довелося пе-
режити жінці. Усміхалася доля Олексан-
дрі Якимівні нечасто. Хіба що тоді, коли 
задивився на дівчину сільський парубок 
Іван. Покохавши один одного, молоді 
люди побралися. Першим Бог благосло-
вив подружжя синочком, другою народи-
лася дівчинка. Та через два місяці помер-
ла. Отоді вперше пов’язала молода жінка 
голову траурною хустиною. 

У 1939 році призвали Івана Григорови-
ча на військові навчання, а невдовзі опи-
нився він на війні. З того часу так і не суди-
лося жодного разу побачитися їм. У 1943 
році прийшла дружині “похоронка” на чо-
ловіка. У 24 роки жінка стала вдовою. Зго-
дом його однополчанин розповів, що за-
гинув І.Г. Коваль у боях під Раво-Руською.

Про роки, коли фашисти захопили ра-
йон, увійшли й у Копилів, Олександра Яки-
мівна згадує:

– Німці до жителів села не проявляли 
особливої жорстокості. Правив колгос-

пом пан Ірик, якого прислали. Людей зму-
шували працювати, але за роботу не пла-
тили нічого. Щоб вижити, ми (жінки, діти) 
збирали загублену в полі картоплю.

До речі, засновником колгоспу в Копи-
лові у період колективізації і його першим 
головою був її рідний брат – Іван Марчен-
ко.

– Він, – продовжує розповідь бабуся, 
– навіть тоді віддав свою землю під кол-
госпний сад, за що батько на нього дуже 
розсердився. Після війни мало чоловіків 
повернулося з фронту додому, тож нам, 
жінкам, доводилося самим і орати, і сіяти, 
і серпами жати, і ціпами молотити. Важ-
ко працювали. Зі сходом сонця вставала, 
спати лягала, як вже й місяць зійде.

Та як не натомиться жінка, а прийде 
додому та й, бувало, сяде за ткацький 
станок і мережить смужку за смужкою, то 
білу, то чорну, як її життя. (Домоткані кили-
ми, доріжки прикрашали хату. Ткала їх і на 
прохання односельчанок). У такі хвилини 
спомини нахлинуть. Згадає свого Івана й 
заплаче. Багато вже води збігло, а й досі 
не забула про нього.

– Дуже вже я його кохала, – каже. – До-
брий він був.

– Сватали мою маму чоловіки не раз, 
– говорить син Леонід Іванович. – Усім 

відмовила, хоча, ой, як нелегко їй було 
справлятися з домашнім господарством.

Самотужки виростила сина, який за-
вдавав матері клопоту через свій непоси-
дючий характер. Але й першим помічни-
ком був у домі, її опорою.

– Якби не мама, – зізнається зараз, – 
можливо, і школу передчасно залишив, а 
так закінчив десять класів. Вона жодного 
разу мене не вдарила, але так наставляла, 
що завдяки цьому я, як кажуть, людиною 
став.

– Він і в технікумі вчився, – додає Олек-

сандра Якимівна.
– Не в технікумі, а училищі.
– Не знаю, як воно зветься, а ми ка-

зали технікум, – наполягає старенька на 
своєму.

Бог дарував О.Я.Коваль довгий вік 
життя. Та чи просила вона Його про це?

– Завжди молилася за сина, його ро-
дину, щоб були всі здорові, – каже. 

– А що для себе?
– Сьогодні прошу у Бога для себе тіль-

ки смерті. Важко мені, у грудях тисне, – і 
показує на серце.

– Мамо, – перериває її син. – Не гні-
віть Бога, у нього на все свій час визна-
чений.

– Коли людина живе в єдності з Бо-
гом, – висловлює свою думку з приводу 
цього О.В.Худолій, – має любов і терпін-
ня до людей, то й Господь дарує довгий 
вік життя. Наша Олександра Якимівна 
така.

Як приклад, ні вона невістці, ні неві-
стка свекрусі за п’ятдесят років спільно-
го життя не сказали жодного поганого 
слова. Вже шість років, як стали син з 
дружиною забирати стареньку на зиму 
до себе. І в свої роки вона хоче довести, 
що ще здужає щось робити. А що непо-
сидюща, про це свідчить те, що полю-
бляє з Леонідом Івановичем проїхатись у 
машині, “світ подивитися”, як сказала.

 – Вона й політикою досі цікавить-
ся. На виборах Президента голосувала 
за Віктора Януковича, – розповідає про 
свою тітку племінник.

Відзначити своє 100-річчя від дня 
народження О.Я.Коваль забажала у Ко-

пилові, у рідній садибі, де й досі щовесни 
розквітає старий сад. Збереться вся ро-
дина. Адже бабуся має двоє внуків та двоє 
правнуків. Нещодавно, побувала на весіл-
лі в Олега, яке святкували в ресторані. І не 
тільки посиділа за святковим столом, а й 
тост виголосила. При цьому в залі запала 
така тиша, що можна було почути дзиж-
чання мухи, якби вона пролітала. Побажа-
ла бабуся молодим здоров’я, щастя і, зви-
чайно, довгих-довгих років подружнього 
життя, чого самій, на жаль, не судилося.

Світлана ТРИГУБ.

Наша країна посідає п’яте місце у світі 
серед країн з  найбільшою кількістю емі-
грантів. За даними Світового  банку, за 
кордоном перебуває 6,6 млн. українців, 
які виїхали в різні роки (це майже 15% від 
загальної кількості нинішнього населення 
країни). 

За кількістю емігрантів Україна по-
ступається лише Мексиці (11,9 млн), Індії 
(11,4 млн), Росії і Китаю (11,1 і  8,3 млн 
відповідно) і  втрачає не лише потенційних 
спеціалістів різноробочих, а й дипломова-
них. За кордоном працюють 3,5%  україн-
ців,  які мають  вищу освіту. 

“Звичайно ж, насамперед, українці 
їдуть на чужину в пошуках роботи. Часто 
виїжджають для того, щоб самореалізува-
тися творчо і професійно. Рідше причиною 
еміграції є об’єднання сім’ї, яку розкида-
ло по світу”, - підкреслив завідувач секто-
ра етнонаціональних досліджень Інституту 
народознавства НАНУ Ігор Марков. 

Як стверджують у Світовому банку, 
міграційний коридор “Україна-Росія”  по-
сідає третє місце у світі після “Мексика-

США” і “Росія-Україна”, пише “Сегодня”. 
Всього з нашої країни до Російської 

Федерації виїхало майже 3,6 млн. осіб, а 
у зворотному напрямку - 3,7 млн. Наступ-
ними за популярністю серед українців 
країнами є Італія, США і Польща. 

“У країнах ЄС і в США заробити гро-
шей можна більше, ніж у Росії, але з РФ у 
нас безвізовий режим. Та й немає  соціо-
психологічних бар’єрів - українцю інтегру-
ватися в російське суспільство простіше, 
ніж у західне”, - пояснив Ігор Марков. 

За даними Світового банку, гастарбай-
тери переказали своїм сім’ям цього року 
$5,3 мільярда. На два мільйони більше, 
ніж торік, коли бушувала криза.  Примітно, 
що це більше, ніж річний дохід України від 
експорту зерна (4 млрд доларів). Причо-
му, найбільше грошей прийшло на бать-
ківщину з Росії - 1,25 млрд, з США і Польщі 
- 545 і 450 млн. доларів відповідно. 

Відзначимо, що Україна посідає 11-е 
місце і за імміграцією. За даними СБ за 2010 
рік, у нас реєструвалося 5300 тисяч інозем-
ців. Найбільше з РФ, Білорусі, Казахстану.

- Чи всі бажаючі мо-
жуть здавати кров?

- Донором може бути 
абсолютно здорова люди-
на віком від 18 до 60 років і 
вагою не менше 50 кілогра-
мів. Протипоказанням для 
здачі є психічні розлади, 
хвороби серця, язви шлун-
ку та дванадцятипалої киш-
ки, хронічні захворювання 
печінки, хвороба Боткіна, 
відсутність одного з пар-
них органів, сильна корот-
козорість. Якщо донор пе-
рехворів ангіною, грипом 
чи ОРВІ, з моменту виду-
жання має пройти більше 
місяця. При загостреннях 
алергічних реакцій до здачі 
крові допускаються через 
два місяці. Перехворівши 
черевним тифом, донором 
можна бути вже через рік 
з моменту одужання. Тих, 
кому робилося щеплення, 
допускають через 30 днів, 
а якщо щеплення від гепа-
титу  В – через рік і більше, 
після прийому антибіотиків 
- має пройти два тижні. Та-
кож існують окремі умови і 
для жінок, зокрема для мо-

лодих мам - не можна зда-
вати кров вагітним та году-
ючим. З моменту останньої 
крововтрати має пройти 
більше 5-ти днів.  

- Чи необхідно спеці-
ально готуватися до цієї 
процедури?

- У першу чергу важли-
во пам’ятати про відповід-
не харчування. Хоча б за дві 
доби виключити з раціону 
жирне, смажене, копчене, 
гостре, молоко, яйця, ал-
коголь, пити багато рідини. 
Не вживати ліків, особливо 
аспірину та анальгетиків. 
Хоча б за годину до здачі 
крові не палити. Зранку, 
перед процедурою, бажа-
но випити чай з булкою. І 
обов’язково потрібно ви-
спатись.

- Який  медогляд має 
пройти майбутній до-
нор?

- Тут, на місці, люди-
ну перевіряють по базі 
тих, хто стоїть на обліку 
в нарколога, психолога, 
ВІЛ–інфікованих. Лабо-
рант бере аналіз крові на 
визначення показників ге-

моглобіну, групи та резусу.  
Донору виміряють артері-
альний тиск, оглядає його  
лікар-дерматолог, нарко-
лог  та трансфузіолог, який 
призначає дозу крові, яку 
може здати людина. 

- Що ви далі робите із 
зібраним матеріалом?

- Заготовлена від до-
норів кров обстежується 
в Київському обласному 
центрі за всіма необхід-
ними показниками. Потім 
розділяється на р-массу та 
плазму. Готові компоненти 
відправляють до лікарень.   

- Чи існує проблема з 
кількістю бажаючих зда-
ти кров?

- Мені приємно від-
значити, що в Макарів-
ській ЦРЛ донорство 
поставлене на досить 
високий рівень.  Сьогод-
ні до нас прийшло 83 до-
бровольці, з яких 73 лю-
дини стали донорами. Це 
досить високі показники 
порівняно з іншими ра-
йонами Київської облас-
ті. І, безперечно, заслу-
га лікарів, які проводять 
інформаційні заходи, та 
свідомих громадян, ба-
жаючих зробити добру 
справу – врятувати най-
цінніше – життя людини.

Оксана ІГНАТЮК. 

НАШЕ   ІНТЕРВ’Ю

К Р О В 
Р Я Т У Є  Ж И Т Т Я

Днями бригада Київського обласного цен-
тру крові організувала плановий виїзд у ЦРЛ 
для забору крові у донорів. Про всі нюанси 
цієї процедури я запитала у начальника виїз-
ної бригади Сергія Тухаря.

ФАКТ І КОМЕНТАР

ЩО ДАВ СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК 
НАДАННЯ ПІЛЬГИ?

Сьогодні житлову субсидію в Украї-
ні отримує понад  мільйон сімей,  що в 
4,5 раза більше, ніж було до 1 серпня, 
коли уряд запровадив спрощений поря-
док надання такої пільги. Про це повідо-
мив міністр праці та соціальної політики 
України Василь НАДРАГА.

На його переконання, це стало мож-
ливим завдяки дієвим заходам уряду 
щодо посилення соціального захисту 

населення та підвищення ефективності 
державної допомоги на оплату житлово-
комунальних послуг, яка надається 
у вигляді житлових субсидій. Зокре-
ма, знижено планку доходів, при яких 
сім’ям будуть компенсовані витрати на 
житлово-комунальні послуги, та значно 
спрощено порядок звернення грома-
дян за субсидіями, повідомили  у прес-
службі Мінпраці. 

УКРАЇНА - ТРАНЗИТ

ГАСТАРБАЙТЕРИ ВЖЕ ПЕРЕКАЗАЛИ  
5,3 МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ
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За результатами дослідження ком-
панії Deloitte, середньостатистичний 
українець витратить на Новий рік і Різд-
во близько 3-х тисяч гривень:  1590 -  на 
подарунки, 955 - на новорічний стіл і 424 
гривні - на новорічні розваги.

Українці, як і раніше, можуть дозволити собі 
на новорічні свята значно менше, ніж жителі 
більшості країн Європи, повідомляє  газета 
“Дело”.  Для порівняння: якщо витрати наших 
співвітчизників  плануються в середньому на 
рівні 280 євро, то найбільш щедрі  на подарун-
ки ірландці готові віддати за них понад  тисячу  
євро, швейцарці - 830,   англійці - 750, іспанці 
- 655. Німці, як звичайно, не марнотратні - 470 
євро, поляки - 445, росіяни  - 385 євро. Загалом 
витрати, заплановані в бюджеті європейців на 
період новорічних і різдвяних свят, у середньо-
му знизилися на 2,5%.

Європейці цього року в якості презентів  
віддають перевагу грошам і подарунковим 
сертифікатам -  в 9 країнах з 19. Минулого року 
це був найбільш переважний варіант лише  в 3 
країнах. В Європі, як і раніше, бажані  і такі по-
дарунки, як книги, одяг, взуття,  набуває попу-
лярності і косметика.

Переваги наших співвітчизників, відносно 
подарунків цього року, дещо змінилися. Наразі 
57% українців віддають перевагу подорожі, яка 
минулого року посідала лише сьому позицію 
(27%). Гроші хочуть отримати в подарунок 53% 
респондентів. Крім того, українці віддають пе-
ревагу високотехнологічним подарункам (до-
машні комп’ютери, смартфони, цифрові каме-
ри тощо). 

А ось дарувати  самі  планують, як і мину-
лого року, парфюмерію, косметику (56%) і со-
лодощі (46%), на третьому місці - ювелірні при-
краси, розкошелитися на які   збираються 42% 
опитаних. Практика дарувати подарункові сер-
тифікати у нас ще не так поширена, як у Європі, 
але вже  набирає оберти.

Посилює позиції в Україні й Інтернет, 
саме в мережі вирішили купити новорічний 
подарунок 20% респондентів. 13% віддали 
перевагу спеціалізованим магазинам, 12% - 
магазинам, які знаходяться біля дому, 6% за 
подарунком підуть на ринки.

ПИТАННЯ, ЗВИЧАЙНО, ЦІКАВЕ

ЩОБ ВИ ХОТІЛИ 
ОТРИМАТИ 

В ПОДАРУНОК 
І ЩО ПОДАРУВАТИ САМІ? 

Спровокований комуністичною владою на початку 30-х років минуло-
го століття голод в СРСР забрав, за різними оцінками, від 3 до 7 мільйонів 
людських життів. Із них близько 2-х мільйонів людей загинуло в Україні. Не-
ймовірні цифри – немов між першою та другою світовими війнами країна пе-
режила ще одну війну. Так фактично і було, але тільки у загиблих від голоду 
людей не знайшлося у світі союзників, готових прийти до них на допомогу й 
відбити агресію тодішнього режиму проти власного народу.

ЗИМА 33-го СТАЛА 
ДЛЯ БІШІВЧАН ГОЛОДНОЮ

Зима 1933 року стала для бишів-
чан голодною. Недоїла чи  голодувала 
майже кожна сім’я, особливо скрутно 
доводилось дітям. Бишевом почала гу-
ляти смерть. Вона забирала то батька, 
то матір, а то зовсім маленьких дітей. 
Кожен виживав як міг. За неповними під-
рахунками голодомор 1932-1933 років, 
спланований і проведений тогочасною 
владою, забрав до півтори  тисячі би-
шівчан.

БАШТОВА Ганна Степанівна:
- Було мені тоді 9 років. Жили  удвох 

з  батьком, їли що  він приносив, так і 
жили, бо працював у колгоспі. Пекли 
коржі з  ячменю, кропиви, варили узвар 
з трав. Великою рідкістю були буряк, 
горох, квасоля. Влітку, восени ще так 
- сяк перебивались,  а коли  настава-
ла зима, то було  дуже  скрутно. Люди 
помирали в хатах, на дорозі, а хто ще 
залишився живий, то схожий був на 
мерця. Спеціальні підводи їх збирали.  
Навіть були   випадки,  коли  ще збира-
ли живих,   але безсилих.  Село   при-
тихло,  наче вимерло.

Траплялись  і випадки людоїдства. 
Недалеко  від нас жила єврейка з дво-
ма синами. Старший  працював на за-
воді в Києві, а менший  був біля матері. 
Зимового дня мій батько звернув увагу 
на те, що Янка (так її звали) було хо-
дить весела, співає і прибирає в хаті. 
Коли він намагався зайти до неї, вона 
його не впустила, мовляв, ще не наве-
ла порядок у хаті. Запідозривши щось 
неладне, одна з сусідок побігла звати 
голову сільської ради.  Коли  вони за-
йшли,  побачили страшну картину: в 
печі варився суп із  дитячих ручок, а  
в  погребі знаходилась  діжа, де було  
посолене  дитяче   м’ясо. Жінка,  ніби   
з’їхавши  з глузду, нічого не розуміла, 
запрошувала до  столу.     Звичайно,  її 
забрали.  Більше про  неї  не  було    ні-
яких    звісток.

ГРИЩЕНКО Микола  Адамович, 
1922 р.н.:

- У нас на Заглеблі ще в 1931 році 
був організований колгосп “Червоний 
плугатар”. Розміщувався він на садибах 
розкуркулених. Створення колгоспів по-
клало край тій нещадній війні, яка вела-
ся з селянством. У  селянина на той час 
вже нічого не залишалось, крім клаптя 
городу й хати з солом’яним дахом, бо 
криті бляхою хати, в основному,  були 
конфісковані.

Іноді думаєш і дивуєшся, наскільки 
цілеспрямовано, жорстоко і непохит-
но будувалось так зване класове сус-
пільство. Ще було продумано внесення 
різних податків із сільського населення. 
У колгоспника - трудодні, на які в кінці 
року, бувало, видавали по 100 грамів 
хліба і 10 копійок грошима. При найсум-
ліннішій праці колгоспник виробляв не 
більше 300 - 350 трудоднів. Дуже „до-
бре” було придумано!

Мати наша вже вступила в колгосп. 
Свій заробіток за 1932 рік вона прине-
сла в мішку на плечах і сказала: “Оце, ді-
тки, все, що я заробила”. Змололи, на-
пекли хліба на Різдво та решту на Паску. 
Вже з грудня в нас почали голодувати. 
Пам’ятаю сусіда: “рослий і колись дужий 
чоловік ходив по селу, благаючи якоїсь 
роботи в людей, на прожиток. Останній 
раз він зайшов у нашу хату, тримаючись 
за одвірки. Лице його – кістки, обтягну-
ті шкірою, очі глибоко запали, говорити 
вже не міг, тільки очима благав: їсти, 
їсти, їсти. Більше живого ми його не ба-
чили. Через кілька днів  труп його  і мо-
лодої дружини знайшли в холодній хаті.

Другою жертвою голоду, яку я бачив, 
була смерть нашої баби Оксани. Нутро 
старенької бабусі не витримало їжі з по-
лови. Так вона й померла, тихо вночі, 
коли всі спали.

Ми малі дуже плакали, боялись, що 
так може померти і мати. Весна 33-го 
застала нас дуже голодними. Одного 

разу вирішив провідати свого товариша 
Колю Бондара  та застав сумну картину: 
Ганя, Коля, Вовка, їх батько Марко і дід 
уже не рухалися. Сиділи і лежали, бай-
дужими очима дивлячись у простір. На 
ногах ще був старший брат Сергій. По-
їхавши в Київ з тіткою, він там десь зник. 
А повернувшись додому, застав всіх 
мертвими в хаті.

Та ось прокинулась земля, з’явилася 
трава, лобода, щавель, на ліщині 
з’явилися молюски “равлики”. Все це ста-
вало кормом   для голодних людей. Я при-
носив їх, розбивав черепашку, їх м’якоть, 
варив. У  кожному саду зацвіли дерева. А 
з шовковиць ми не злазили. Вони були на-
шими годувальницями. Мій середній брат 
Вася був настільки пухлим, що вилізти на 
дерево не міг, і благав: „Натрусіть і мені!”. 
Ми трусили, він лягав боком на траву і 
збирав, бо зігнутись не міг.

Природа справила своє весілля, 
смерть же – свої жнива. Тепер, дивля-
чись на це дерево, мені хочеться вважа-
ти  його святим.

ГОЛУБОВА Варвара Яківна, 1923 
р.н.:

- Мені було 6 років у 33-му році. Ми 
збиралися  будувати новий будинок. Але 
прийшли активісти й забрали весь буді-
вельний матеріал. А з старого будинку 
зняли покрівлю. Того  року  йшли постій-
но дощі. Вода лилась  в дім,  і ми спали у 
підпічку,  їсти не було чого, бо активісти 
забрали в колгосп і коня, і корову. Але 
батьки їздили на базар і перепродували 
дещо. Їли лободу, ракушки, берізку.

Приходила бригада, обкладала ве-
ликими податками. Платити було нічим. 
То вони забирали все, що попадалося 
під руку. Ось так  мій брат і сестра, й 
батько, й мати жили тоді.

З батькової рідні в одній сім’ї вимер-
ли всі. Було ж їх шестеро дітей і батько 
з матір’ю.  Мій двоюрідний брат Павлик 
прийшов до нас. Його пригостили дво-
ма пиріжками. Він притулив їх до грудей. 
Йому говорили, щоб він їх з’їв. Але він 
сказав, що понесе додому й розділить 
між усіма. Ідучи  додому, на дорозі впав 
і помер.

Записали - Н. РАДЧЕНКО, 
В.ОБУХІВСЬКИЙ, вчителі історії 
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Минулої зими в багатодітній 
родині з Грузького сталося горе - 
померла дворічна Настя. Батьки 
Інна та Валерій, які мали четверо 
дітей, вважалися неблагополуч-
ними. Мати вела розпусне жит-
тя та зовсім не дбала про своїх 
малюків. Вона часто надовго 
від’їжджала до Києва, де вешта-
лася з повіями та наркоманами, 
забуваючи про те, що вдома на 
неї  чекає родина. Батько хоч і 
зловживав оковитою, проте, як 
умів, піклувався про них. Іноді, 
заробивши копійчину, купував та 
приносив додому продукти, а для 
найменшеньких діставав молоко 
та варив каші. Проте тих простих 
харчів було недостатньо, щоб 
прогодувати велику сім’ю. Час 
від часу, чуйні сусіди заносили 
малятам то сухарики, то пиріжки, 
то овочі чи фрукти.

  У домі, крім кількох старих 
ліжок та напіврозвалених шаф, 
не було нічого. Ні занавісок на 
вікнах, ні килимів на підлозі. В 
неопалюваному будинку, зимою, 
по кімнатах гуляв вітер. З про-
трухлих від старості вікон жах-
ливо віяли протяги, а заклеїти 
їх було нічим та й нікому. Холод 
панував у кімнатах, тепло було 
лише на кухні, де стояла газова 
плита. Вечорами біля неї, приту-
лившись один до одного, грілись 
змерзлі малюки. Теплого одягу 
діти не мали, те, що приносили 
їм односельці, давно забрудни-
лось та пошарпалось. На старих 
кофтинках та панчішках - дірка 
на дірці, які навіть ні разу не ла-
тались. Матері через загули з 
друзями було ні до дітей, ні до 
прання чи шиття. Та, незважа-

ючи на її недбальство, дні, коли 
вона приїздила додому, були для 
малечі святом. Ні на крок не від-
ходили вони від своєї, хоч і без-
путної, проте такої рідної мами. 
Горнулися до її теплих рук, обі-
ймали та цілували, насолоджу-
ючись її присутністю. Та щастя 
тривало недовго. І знову зачиня-
лися за нею вхідні двері, і знову 
вона надовго зникала в столиці, 
навіть не здогадуючись про те, як 

щоранку, прокидаючись, малюки 
виглядають у шибки, чекаючи, 
коли похилену хвірточку знову 
відчинить мама.  

Нелегко жилося в таких умо-
вах дітям. Та найважче випро-
бування доля підготувала  ма-
ленькій Настусі. Дівчинка, що 
народилася здоровою, у три мі-
сяці почала відставати у розви-
тку. Маленька та худенька, вона 
зовсім не була схожа на дворічну 
дитину і її можна було сплутати з 
немовлям. Лише великі,  не по-
дитячому мудрі очі, видавали її 
справжній вік. Хворобу можна 
було подолати, якби поруч були 
турботливі батьки, та саме ува-
ги рідних і не вистачило Насті, 
щоб встати на ніжки й промови-
ти своє перше слово. Покинута 
на «виживання», вона самотньо 
лежала в порожній кімнаті, на 
брудному  ліжечку, навіть не в 
силах протягнути рученята до 
забутого кимось з дітей погризе-

ного сухарика. Та не часто підхо-
дили до неї братик та сестрички. 
Їх лякав стан дівчинки, яка весь 
час лежить і майже не рухається.  
Хіба ж з нею цікаво буде… Іно-
ді, граючись, вони зазирали до 
її кімнати, тоді Настя, прислухо-
вуючись до веселих голосочків, 
намагалася повернутися на бік, 
щоб побачити дітлахів, але зму-
чене тільце важко піддавалось 
цим зусиллям.  А їй так хотілося, 

щоб хоч хвилинку вони пограли-
ся з нею, та попросити їх про це 
вона не могла.  

Торік, у листопаді, службою 
у справах дітей райдержадміні-
страції двоє дітей були вилучені 
до центральної районної лікарні 
у зв’язку з неналежними та ан-
тисанітарними умовами прожи-
вання. На прохання матері Анас-
тасію та Оксану було повернуто. 
Крім того, злісне невиконання 
обов’язків по догляду за дітьми 
полягало в тому, що з часу на-
родження дівчаток Інна та Вале-
рій не здійснили їх реєстрацію, 
безвідповідально поставилися 
до оформлення документів на 
отримання державної допомоги 
по догляду за дітьми.

Незважаючи на попереджен-
ня служб у справах дітей, мати 
вкотре залишила дітей без на-
лежного догляду і знову подала-
ся до Києва, покинувши малечу 
у лютий мороз у холодному нео-

палюваному будинку без крихти 
хліба. Батько залишився вдома 
наглядати за дітьми, проте і він 
довго з ними не був. Добряче на-
пившись, зачинив вхідні двері на 
навісний замок, подався шукати 
пригод в столицю.  Діти зали-
шилися зовсім самі, сестричку 
Оксанку, як могли, замотали в 
ковдри, які знайшли в кімнаті, а 
Настуся лежала саменька, зовсім 
роздягнена, на поліетиленовому 

пакеті, розглядаючи темні плями 
на стелі, не в змозі навіть сказати 
як їй холодно і голодно. Так ма-
леча провела два довгих страш-
них дні.

Згадавши, що хвору Настусю 
теж треба вкрити, щоб зігрілась, 
старший братик зайшов до її кім-
нати. Жах охопив шестирічного 
хлопчика,  коли він побачив, що 
сестричка вже не дихає. З надією, 
що вона просто спить, він дотор-
кнувся до її холодної щічки, та вона 
навіть не поворухнулася. Її  погляд 
навіки зупинився на стелі, яка всі 
ці роки заміняла їй іграшку. 

   Перелякані, голодні  діти 
вилізли на підвіконня і з роз-
пачем почали стукати у шибки, 
благаючи відчинити двері й вря-
тувати сестру. Випадкові  пере-
хожі почули крик про допомогу 
і, зламавши замок на дверях, 
ввійшли до будинку, жахнулися 
тій картині, що постала перед  
очима. Посинілі від холоду, за-

плакані діти стояли біля ліжеч-
ка мертвої сестрички. Вони не 
хотіли відпускати її худенькі 
рученята, коли тільце Настусі 
намагалися забрати слідчі. Не 
витримавши, дехто з рятівни-
ків навіть заплакав, настільки їм 
було шкода цих нещасних дітей 
і ту дівчинку, що залишила цей 
світ у страшних муках. Настя 
так ні разу в житті й не відчула 
батьківської ласки й тепла, не 
бачила нічого крім своєї порож-
ньої кімнати та тих небайдужих 
людей, що іноді навідувалися 
до неї. Вона ні разу не встала 
на ноги й так і не сказала свого 
першого слова. Настя помер-
ла від загального переохоло-
дження тіла. Крім того, при до-
слідженні встановлено крайню 
ступінь виснаження організму.

П’яного Валерія сусіди зна-
йшли  цього ж дня у селі і відразу 
відправили до міліції. Мати пе-
реховувалась у своїх подружок - 
повій на квартирі у Києві, звідти її 
забрали слідчі.

 Прокуратурою району було 
порушено кримінальну справу 
проти подружжя.  Вироком суду 
безвідповідальних батьків визна-
но винними у скоєнні злочину, 
передбаченому ст. 166 Карного 
Кодексу України за злісне неви-
конання  встановлених законом 
обов’язків по догляду за дити-
ною, що спричинило смерть.  
Валерія засудили на  5 років по-
збавлення волі, а Інну звільнили 
з іспитовим строком на два роки. 
Дітей забрала бабуся. 

Олександр КОЗАЧУК,
помічник прокурора 

Макарівського району.

Д І Т И ,  Я К І  П О Т Р Е Б У Ю Т Ь 
Д О П О М О Г И  С У С П І Л Ь С Т В А 

НА  ТЕМИ  МОРАЛІ
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Не є таємницею, що за-

клади культури знахо-
дяться у фінансовій скруті. Не 
вистачає грошей, щоб зробити 
передплату періодичних видань 
за інтересами читачів. Сьогодні 
ж не кожен може дозволити через 
скруту сімейного бюджету зробити 
передплату журналу чи газети додо-
му. 

Цього року  зробили передплату 
на 2011 рік для нашої бібліотеки ге-
неральний директор ТОВ “Промет” 

В.П. Щербанський, приватні підпри-
ємці:  Т.В. Корбут, О.М. Цисаренко, 
О.І. Коваль, О.О. Мірошкін, Р.Е. Еди-
яров, О.А. Воронцова, Н.Г. Карло-
ва, а також наші постійні читачі К.Г. 
Орлівська та В.М. Ходова.  З нового 
року сільський заклад отримувати-
ме журнали “Юна леді”, “Дім. Сад. 

Город”, “Вишивки та в’язання”, 
“Пізнайко від шести”. Тож від 
усіх бишівчан висловлюю подя-
ку нашим спонсорам.

Також провели ми нещодав-
но  в бібліотеці акцію “Подаруй 

книгу”, завдяки чому її фонд попо-
внився цікавими виданнями. Участь 
в акції взяли Т.С. Грибовська, О.М. 
Бутович, Л.В. Обухівська та інші.

Леся ШВИДКА,
завідуюча Бишівською 

сільською бібліотекою.

ПЕРЕДПЛАТА ДЛЯ 
БІБЛІОТЕКИ

ВЧИМО ЗДОРОВОМУ 
СПОСОБУ ЖИТТЯ

Формуванню здорового способу життя серед учнів 
значною мірою сприяє зміст навчального предмета 
«Основи здоров`я» (1-9 кл.), оскільки він допомагає сфор-
мувати навички і вміння захищати себе і навчає обирати 
безпечні моделі поведінки. Цього року ми впровадили 
в практику роботи також факультативний курс для учнів 
10 класу «Школа проти СНІДу» та тренінгові заняття для 
восьмикласників  за програмою «Рівний – рівному».

Нещодавно на базі школи відбувся семінар-практикум 
класних керівників 5-8 класів загальноосвітніх шкіл райо-
ну: «Інноваційні технології в організації превентивного 
виховання учнівської молоді».

Його учасники ознайомилися із здоров`язберігаючими 
технологіями в організації превентивного виховання учнів-
ської молоді, відвідали тренінгове заняття «Скажемо курін-
ню – «Ні» для учнів 8 класу та просвітницько-організаційний 
тренінг «СНІД: знати, щоб жити» для учнів 5-6 класів. 

Тетяна КОЗАКЕВИЧ,
вчитель біології, основ здоров`я та

 факультативного курсу «Школа проти СНІДу»
Копилівської ЗОШ.

СВЯТО ОСЕНІ
У Мостищанському НВО пройшов тиждень трудового 

навчання. Були проведені відкриті уроки, трудові десанти, 
конкурси на кращий виріб, організована виставка дитячих 
робіт. А завершився тиждень святом „Осінь щедра, осінь 
трудівниця”, на яке були запрошені батьки, гості. Його 
відкрила директор школи Любов Іванівна Задерновська. 
Учениця у ролі осені щедро обдарувала дітей солодкими 
подарунками. На святі звучали пісні у виконанні Степана 
Ткаченка, Дмитра Гончаренка, Ярослава Саєнка, Олек-
сандра Кучерянова, братів Дадахонових, проводилися 
конкурси та ігри. На свято завітав і сільський голова Воло-
димир Іванович Цисаренко. Він подякував учням за про-
ведене свято і вручив їм подарунки. Жодне свято в селі не 
проходить без участі дітей школи і дитячого садка.

Валентина КИРИЧЕНКО,
вчитель.

ДІЛИЛИСЬ ДОСВІДОМ
 ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ

Методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації 
постійно дбає про зростання фахового рівня педагогічних 
кадрів шкіл району. З цією метою проводяться предметні 
семінари, працюють школи педагогічної майстерності. 

Ось і днями в Комарівському НВО для вчителів хімії 
шкіл району пройшов семінар «Організація самостійної 
роботи учнів на уроках хімії». Вчителі відвідали відкриті 
уроки в 11 класі – «Естери» (учитель О.В. Сичевська), у 
4-му – «Збережемо природу Землі разом» (О.І. Бернаць-
ка), виховний захід «Екологічний марафон» (Л.М. Гор-
лінська). Вчителі продемонстрували високий фаховий 
рівень із застосуванням новітніх технологій, а учні - на-
лежний рівень знань.

На семінарі обговорювались питання, які найбільше 
хвилюють учителів, а саме: «Формування пізнавальної 
самостійності учнів на уроках хімії» (вчитель Гружчанської 
ЗОШ I–III ступенів Т.В.Каран), «Самостійне одержання 
знань за допомогою роботи з книжкою» (вчитель Кара-
шинської ЗОШ I–III ступенів Л.В. Осипчук), «Самостійне 
одержання знань за допомогою експерименту» (вчитель 
Ясногородського НВО А.М. Сигнієнко).

Олександра ГРЕБЕНЮК,
голова районного методичного об’єднання, 

вчитель хімії.

Одним із улюблених і дорогих 
земляків для мене і моїх вихованців 
є поет і письменник Петро Панасо-
вич Сиченко. Народився він 20 лис-

топада 1922 року в селі Новосілки, 
а все життя прожив у Ясногородці, 
де працював викладачем у школі. 
Напередодні його дня народження 
члени краєзнавчого клубу «Пошук» 
Центру творчості дітей та юнацтва 
ім. Д.Туптала провели презентацію 
останньої книги митця «Вітер з Хо-
лодного Яру», що вийшла друком 
уже після смерті Петра Панасови-
ча.

В презентації цього історично-
го роману в світлиці Макарівського 
НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів – природничо-математичний 
ліцей» взяли участь заступник го-
ловного редактора Всеукраїнсько-
го щотижневика «Слово Просвіти», 
краєзнавець Євген Букет, завід-
уюча літературною світлицею ліцею 
Любов Романіка, директор ліцею 
Володимир Тарнавський, завід-
уюча центральною районною біблі-
отекою Галина Якименко, директор 
ЦТДЮ ім. Д.Туптала Ігор Годенков, 
учні 8-9 класів, вчителі, працівники 
бібліотек Макарова.

У романі майже всі герої реальні 
історичні особи. Твір написано у при-
таманному для письменника пригод-
ницькому жанрі, цікаво побудовано 
сюжет, читається вільно і легко, захо-
плює усіх, хто шанує історію рідного 
краю.

– Роман полонив моє серце, – ді-
литься своїми враженнями про книгу 
президент клубу «Пошук» Ярослав 
Лебідь, – причарував мене тими осо-
бливостями, яких я не зустрічав у ін-
ших творах. Цікавим для мене було 
дізнатися зі сторінок книги про істо-
ричні події, що відбувалися на тери-

торії моєї малої батьківщини – Мака-
рівщини.

Ярослав повідав учасникам про 
головного героя твору – Андрія Жур-

бу та інших патріотів-земляків: Іва-
на Бондаренка з Грузького, Микиту 
Швачку з Фастова.

Пошуковець Роман Целован-
ський у своєму виступі зупинився 
на зображені в творі одного з голо-
вних героїв – духовного наставника 
Коліївщини ігумена Мотрононсько-
го монастиря Мельхіседека, в миру 
Павла Значко-Яворського. Він від-
значив, що був приємно вражений, 
побачивши в підручнику з історії 
для 8 класу в розділі «Коліївщина» 

портрет Мельхіседека та розповідь 
про його діяльність. 

Не менш цікавою був виступ Лю-
бові Романіки про жіночі постаті тво-
ру – Мар’яну та Ружену, які описані в 
романі з особливо високою майстер-

ністю та любов’ю.
Дуже цікаво провів лінію між ху-

дожнім зображенням та справжніми 
історичними подіями Євген Букет.

– Художній твір написаний з 
високою майстерністю та зна-
нням історичних подій минуло-
го, – розповідає Євген Букет. – 
На мою думку Петро Панасович 
не лише патріот свого краю, 
а ще й видатний письменник і 
талановитий поет. А ця чудова 
книга для прийдешніх поколінь 
– справжній скарб.

Галина Якименко зазна-
чила, що кожний розділ книги 
має заголовок, який влучно 
характеризує сюжетну лінію 
розповіді, в романі яскра-
во описані природа, події та 
звичаї рідного краю. Відчува-
ється, що це рідні для автора 
місця. Також зазначила, що 
буде пропонувати цю книгу 
читачам – любителям укра-
їнських історичних романів і 
збирати відгуки.

Ігор Годенков наголосив 
на великій місії книги «Вітер з 
Холодного Яру», що має ще й 

патріотичне виховання прийдешніх 
поколінь у дусі відданості і любові 
до малої батьківщини. Особливо 
високо оцінив він і поетичну твор-
чість Петра Сиченка, поставивши 
його на рівні з Володимиром Сосю-
рою, Максимом Рильським, Павлом 
Тичиною.

Директор ліцею Володимир Тар-
навський щиро подякував органі-
заторам за такий потрібний патрі-
отичний масовий захід, відзначив 
особливе значення роману для ви-

ховання молоді в любові до рідних 
місць, до історичних подій у рідному 
краї. 

Діна НЕТРЕБА,
член Національної спілки 

краєзнавців України.

Т В О Р И  Н А Ш И Х  З Е М Л Я К І В 

«ВІТЕР З ХОЛОДНОГО ЯРУ»

ЗУСТРІЛИСЯ З ПОЕТАМИ КРИМУ
Літстудійці “Сузір’я” ЦТДЮ ім.Д.Туптала були запро-

шені до Спілки письменників України на зустріч із відо-
мими поетами Криму. В малій гостиній свою творчість 
презентували: Любов Матвєєва (Балаклава), Галина 
Яковлєва (Приморське), Інна Сидоренко (Феодосія), 
Валерій Харламов (Ялта). На згадку про творчу зустріч 
керівник кримчан Л.Матвєєва подарувала «Сузір’ю» по-
етичну антологію «Наших мыслей акварели» і запроси-
ла взяти участь у щорічному міжнародному  фестивалі 
«Пристань менестрелей» (Балаклава), який відбувається 
в останню суботу червня. Керівник студії «Сузір’я», голо-
ва обласної організації «Конгресу Літераторів України» 
Ігор Годенков подякував кримським поетам і подарував 
на згадку поетичний альманах макарівчан «У літературній 
вітальні «Сузір’я».

ОТРИМАЛИ ВИЗНАННЯ НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

У м.Василівка Запорізької області відбулася Всеу-
країнська науково-практична конференція «Духовність, 
рідна мова, Батьківщина» за підсумками всеукраїнських 
історико-літературних конкурсів «З історії і культури Ві-
рменії та вірмен, які проживають в Україні», «Моя Батьків-
щина – очима дітей різних етносів України», «Лицарі укра-
їнського романтичного світосприйняття М.Коцюбинський 
та С.Параджанов». Конференцію проводило Вірменське 
товариство культурних зв’язків, Державний комітет у 
справах національностей і релігій та Міністерство освіти і 
науки України. У конференції взяли участь також конкур-
санти Харківської, Полтавської, Луганської та Вінницької 
областей. Київську  область представили директор Мака-
рівського ЦТДЮ ім. Д.Туптала Ігор Годенков та вихованка 
літературної студії «Сузір’я» Світлана Ходаківська. 

І.Годенков виступав із доповіддю «Святі батьківщини 
не залишають. Творчий спадок Святителя Димитрія Рос-
товського», Світлана Ходаківська читала власні вірші і 
виконувала свої  пісні. Наші земляки отримали визнання 
– були нагороджені дипломами «За кращу доповідь», по-
дарунками від Запорізької облдержадміністрації. Власні 
збірки і диски пісень подарували учасникам конференції.

Інф. „М. в.”.

Неможливо навіть уявити собі, яким шляхом  пішов 
би  розвиток цивілізації, якби на певному етапі люди не 
навчилися фіксувати за допомогою символів потрібну їм 
інформацію і в такий спосіб передавати та зберігати її. 

У день вшанування преподобного Нестора Літо-
писця  у Ситняківській ЗОШ відбувся усний журнал “До 
мови доторкнімось ніжно”. Учні 5-6 класів під керівни-
цтвом учителів української мови та літератури підго-
тували цікаві розповіді про розвиток писемності, по-
чинаючи з Київської Русі, про становлення української 
літературної мови. У  поетичну сторінку були включені 
твори  корифеїв українського слова: Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, Івана Котляревського, Івана Франка. Ве-
селі загадки-вправи, ребуси та завдання-конкурси на 

краще знання української мови захопили навіть най-
менших школяриків - першокласників. На завершення 
свята юні аматори показали сценку з оповідання Сте-
пана Васильченка “Свекор”. Учні 5 класу Дмитро Ма-
кар, сьомого - Юлія Товтіна, десятого - Олена Щербій 
та Андрій Копил майстерно зіграли героїв цього твору, 
передаючи не тільки побут сільського життя, а й милоз-
вучність українського слова.

Незламний той народ, який говорить, береже і шанує 
свою рідну мову. Із темряви віків до наших днів звучить 
величне українське слово.

Катерина ЙОВЕНКО,
вчитель Ситняківської ЗОШ.

“ДО МОВИ  ДОТОРКНІМОСЬ НІЖНО“
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.25 Коло Олiмпiади.
11.00 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
12.10 Наша пiсня.
12.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Ворскла” 
(Полтава).

15.00 В гостях у Д. Гордона. М. 
Задорнов, ч. 1.

15.55 Х/ф “Калина червона”.
18.00 Золотий гусак.
18.30 Ревiзор.
19.10 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї. 

Серiя А. “Ювентус” - 
“Фiорентина”.

22.30 В перервi - Мегалот, 
Суперлото, Трiйка, Кено.

23.40 Акваторiя бiзнесу.
0.05 Ера здоров`я.
0.30 Д/ф “Ректор”.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Коло Олiмпiади.
2.25 Дурейтер.
2.50 Х/ф “Калина червона”.
4.35 Чоловiчий клуб.

1+1
7.00 М/ф “Гидке каченя”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 Х/ф “Радянська iсторiя”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Велике перевтiлення”.
11.25 “Анатомiя слави”.
12.20 “Вiд пацанки до панянки”.
13.50 Бойовик “Я, робот”.
16.05 Мелодрама “Ванечка”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00  Х/ф “Дочки-матерi”.
0.00 Драма “Перегон”. 
2.30 Мелодрама “Ванечка”.
4.15 Бойовик “Тигровi загони”. 

ІНТЕР
5.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
8.00 “Шукачi”. Чаша з отрутою 

для царя.
8.50 “Формула кохання”.
9.50 “Е. Фурцева. Жiноча частка”.

10.50 “Чисто NEWS”.
11.00 “Сiмейний розмiр”.
12.05 “Найрозумнiший”.
14.00 “Позаочi”.
14.55 “А. Герман. Всупереч долi”.
15.50 Х/ф “Своя чужа сестра”.
17.45 Концерт I. Крутого i 

Д.Хворостовського.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Приреченi на вiйну”.
22.25 Концерт групи “Любе”.
0.40 Х/ф “Рiкi Боббi: Король 

дороги”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Т/с “Збиток”. 
4.00 “Формула кохання”.
4.45 “Знак якостi”.

ICTV
5.30 Факти.
6.00 Спорт.
6.05 Автопарк. 
6.35 Х/ф “Трон Русалоньки”.
8.25 “Смак”.

8.55 Х/ф “Доказ життя”.
11.45 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Скеля”.
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.
21.00 Х/ф “Зоряний десант”. 
23.40 Прожекторперiсхiлтон.
0.25 Х/ф “Кривавий алмаз”. 
2.45 Х/ф “Трон Русалоньки”.
4.10 Х/ф “За межею лiсу”. 

СТБ
6.20 Х/ф “Земля Санникова”.
8.00 Х/ф “В`язень замку Iф”.
12.55 “Танцюють всi! 3”.
17.00 Х/ф “В бiй йдуть однi “старi”.
19.00 “Х-чинник”.
21.45 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
22.45 “Х-чинник. Пiдсумки голо-

сування”.

23.45 “Моя правда. Анi Лорак. 
Життя за двох”.

0.45 “Зоряне життя. Не 
вiдступати i не здаватися”.

1.35 Х/ф “Земля Санникова”.
3.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф “Клоун”.
6.35 Х/ф “Солдат Джейн”.
8.55 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Русалонька”.
10.00 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
14.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
17.20 Х/ф “Втеча”.
19.45 Х/ф “Танго i Кеш”. 
22.05 Х/ф “Невразливий”. 
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Вигляд зверху 

кращий”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Реальний майстер-клас.
2.55 Студiя Зона ночi.
3.00 Третя влада.

3.50 Гiркi фарби зони.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
4.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Київська 

“Чорна кiшка”.
12.00 Х/ф “Вiчний поклик”, 7 

i 8 с.
14.50 Х/ф “Перехоплення”.
16.40 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Т/с “Захист”.
23.20 Х/ф “Перевертень”. 
1.30 Х/ф “Втеча Плато”. 
3.00 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.

субота, 27 листопада
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Д/ф “Ректор”.
6.50 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це? Є контакт.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
13.40 Д/ф “Скарби Норвегiї”. 
14.10 Гумор на Першому. 

“Камера смiху”.
14.35 Ближче до народу.
15.00 В гостях у Д. Гордона. 

М.Задорнов.
16.00 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Арсенал” 
(Київ).

18.00 Євробачення-2011. 
Нацiональний вiдбiр.

19.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї. 

Серiя А. “Палермо” - “Рома”.
22.35 В перервi - Трiйка, Кено, 

Максима.
23.40 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.15 Д/с “Жива пам`ять регiону”.
0.45 Оперативний об`єктив.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.10 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.
3.40 Д/ф “Легенди про людей 

квiтiв”.
4.35 Чоловiчий клуб.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.20 М/ф “В гостях у гномiв”.
6.35 М/ф “Пригоди хлопчика - 

мiзинчика i дюймовочки”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.

11.15 “Без мандата”.
12.50 “Мiняю жiнку 2”.
14.30 Х/ф  “Дочки-матерi”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Операцiя “И” та 

iншi пригоди Шурика”.
22.10 Т/с “Iнтерни”. 
23.50 “Свiтське життя”.
0.40 “ГПУ”.
1.30 Х/ф  “Сатирикон Феллiнi”. 
3.50 Драма “Перегон”. 

ІНТЕР
6.00 М/ф.
6.45 “Найрозумнiший”.
8.20 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.25 “О. Баталов. Дорога наша 

людина”.
12.35 Х/ф “Любов i голуби”.
14.55 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
20.00 “Подробицi тижня”.

20.50 “Детально з Венiамiном 
Трубачовим”.

21.10 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
23.05 “Пороблено в Українi”.
0.25 Х/ф “Небезпечнi зв`язки”. 
2.45 “Подробицi тижня”.
3.30 “Детально з Венiамiном 

Трубачовим”.
3.45 “Знак якостi”.
4.15 “Позаочi”.
5.00 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
ICTV

6.00 Факти.
6.15 Т/с “Довiрся менi”.
7.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
7.55 “Смак”.
8.40 Анекдоти по-українськи.
9.00 Прожекторперiсхiлтон.
9.45 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.45 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.
15.35 Наша Russia.
15.55 Велика рiзниця.

17.00 Море по колiно.
17.35 Х/ф “Ми з майбутнього”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Ми з майбутнього”.
22.35 Українська мрiя.
23.30 Голi i смiшнi.
0.55 Тиша в бiблiотецi.
1.20 Х/ф “Хутро: Уявний портрет 

Дiани Арбус”.
3.25 Iнтерактив. Тижневик.
3.40 Кiно в деталях.

СТБ
5.35 М/ф: “Дюймовочка”, “Казка 

про царя Салтана”.
6.55 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-чинник”.
16.00 “Лiд i полум`я”.
19.05 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
21.05 Т/с “Доктор Хаус”. 
1.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.05 Х/ф “Коханий раджа”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Ранетки-mania. Бенефiс.
7.45 Церква Христова.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Русалонька”.
9.40 Даєш, молодь.
10.05 Х/ф “Феї 2”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Новий погляд.
17.15 Фабрика зiрок 3. Концерт.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.10 Україна сльозам не вiрить. 

Голосування.
22.35 Файна Юкрайна.
23.20 Х/ф “Жiнка-кiшка”. 
1.20 Спортрепортер.
1.25 Студiя Зона ночi. Культура.
1.30 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.
1.45 Жива легенда сторiч.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 З iм`ям єдиним.
2.55 У свiтi народно-

прикладного мистецтва.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
5.10 Студiя Зона ночi. Культура.

5.15 Казимир Великий, або 
Малевич селянський.

5.45 Зачароване колесо життя.
5.50 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 М/ф “Таємниця третьої 

планети”.
9.10 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Бабський штрафбат.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.40 Т/с “Захист”.
19.00 Х/ф “Меверiк”.
21.45 Х/ф “Пiсля заходу сонця”. 
23.45 Х/ф “Обличчя терору”. 
1.40 Х/ф “Перевертень”. 
3.25 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.

неділя, 28 листопада

П’ятниця,  26   листопада

УТ-1
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до 

Я. Саудiвська Аравiя.
13.00 “Надвечiр`я”.
13.35 Телемарафон до 65-ї 

рiчницi ООН.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
16.50 Концертна програма 

“Обiймись, Україно”.
18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.05 Вистава “Приборкання 

норовливої”.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Вистава “Приборкання 

норовливої”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 ТелеАкадемiя.
3.00 Д/ф “Корсика”.
3.55 Чоловiчий клуб.

1+1
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Схуднути до смертi”.
12.25 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.05 “Грошi”.

15.05 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Формула удачi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Без мандата”.
21.30 Бойовик “Я, робот”.
0.00 “ГПУ”.
1.00 Бойовик “Тигровi загони”. 
3.10 Трилер “Скажи, Лео”. 
4.25 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
5.10 Т/с “Унiвер”.
5.35 “Справжнi лiкарi 2”.
5.55 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.

16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Обручка”.
21.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.30 “Запрограмованi долi”.
1.35 Х/ф “Неприборканi серця”.
3.30 “Подробицi” - “Час”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Знак якостi”.
4.55 “Докопатися до правди”.

ICTV
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
11.10 Т/с “Солдати 14”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Угро”.

15.20 Т/с “Братани 2”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Скеля”.
22.05 Наша Russia.
22.25 Real Comedy.
23.10 Comedy Club.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Спорт.
1.10 Х/ф “Мiсто вiдчаю”. 
3.30 Факти.
4.05 Х/ф “Прямий контакт”. 

СТБ
8.50 Х/ф “Приватне замов-

лення”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “В бiй iдуть однi 

“старi”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 3”. 

Пiдсумки голосування”.
0.50 “Вiкна-спорт”.

1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “В`язень замку Iф”.

НОВИЙ КАНАЛ
11.30 Iнтуїцiя.
12.50 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Бетман”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Загубленi 5”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
21.00 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.
23.15 Т/с “Загубленi 5”.
0.15 Репортер.
0.40 Х/ф “Солдат Джейн”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Точка роси.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Пiд знаком бiди.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.

4.45 Кузня бiдних.
4.50 Зона ночi.

НТН
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.20 Т/с “Next 2”.
15.20 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
17.10 Х/ф “Перехоплення”.
19.00, 21.30, 0.40, 2.55, 5.15 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.40 “Полiттерор”.
2.00 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.20 Т/с “Банкiршi”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Персона”. П`єр Рiшар.
16.00 Т/с “Лялька”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.40 Дiловий свiт.
18.50 Ювiлейний концерт М. 

Поплавського “Свiт моєї 
любовi”.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Банкiршi”.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Футбольнi зiрки”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.

11.15 “Чаклунська робота”.
12.15 Комедiя “Самi вдома”.
14.00 Комедiя “Операцiя “И” та 

iншi пригоди Шурика”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,5.10 “ТСН”.
17.20 Т/с “Доктор Тирса”.
18.20 “Грошi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
23.00 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
0.10 “ТСН”.
0.25 Трилер “Рабство”.
2.30 Драма “Сатирикон 

Феллiнi”.
4.35 “Ремонт +”.
5.25 “Сiмейнi драми”.
5.50 “Служба Розшуку Дiтей”.
5.55 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Справжнє мiсто грiха. Со-
дом i Гомора”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Жiнка-свято. Любов 

Полiщук”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.55 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “I Шепiлов, що при-

лучився до них”.
1.00 Х/ф “Доннi Браско”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40,5.10 Т/с “До смертi 2”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Докопатися до правди. 

Справжнє мiсто грiха. Со-
дом i Гомора”.

5.30 “Знак якостi”.
ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Українська мрiя.
6.10,9.25,12.50,19.20,1.35 

Спорт.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
10.35 Т/с “Солдати 14”.
11.35 Море по колiно.
12.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
12.55 Х/ф “Чорний грiм”.
14.50 Х/ф “Ми з майбутнього”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Братани 2”.
21.55 Т/с “Угро”.
23.00,3.55 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.45 300 сек/год.
1.55 Провокатор.
3.25 Факти.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 “Лiд i полум`я”.

12.55 “Битва екстрасенсiв. 
Вiйна свiтiв”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Три 

товаришi”.
19.10 “Україна має талант! 

Краще”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Т/с “Сплачено смертю. Сад 

земної насолоди”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30,19.00,0.00 Репортер.
9.00 Iнфо-шок.
9.55 Iнтуїцiя.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.25 М/с “Бетмен”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Загубленi 5”.
16.40 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Т/с “Загубленi 5”.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя.
3.25 Студiя Зона ночi.

3.30 Невiдома Україна.
4.10 Розпуття.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Середньовiччя починається 

о 18-00.
4.40 Я, милiстю Божою, пан 

ввiзний.
5.05 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.30 Х/ф “Агата”.
8.20 “Правда життя”. Помста: 

око за око.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.20 Т/с “Next 2”.
15.10 Д/ф “ВБРСВ: безжальне 

правосуддя”.
16.00 Х/ф “Тiнi зникають 

опiвднi”.
17.10 Х/ф “Фронт у тилу 

ворога”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.40,3.15,5.20 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

понеділок, 29  листопада ПОСМІХНІТЬСЯ!
Якби ходьба була корисна для здоров’я, 

листоноша була б безсмертна.
Кит цілими днями плаває, їсть тільки рибу, 

п’є тільки воду і... він товстий!
Кролик бігає і стрибає. Але живе він всього 

5 років.
Черепаха не бігає, не стрибає, не плаває, 

вона ледве повзає і... живе 150 років.
Висновок: ніяких фізичних вправ, ніякої ді-

єти!

Для чого тобі спирт?
- Струни протирати
- Які струни?!
- Струни душі!  
 
Якщо хочеш позбутися від гостя, що докучає 

своїми візитами, дай йому в борг грошей. 

До маленьких дівчаток вночі приходить ба-
бай, а до дорослих — БАБІЙ!

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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середа, 1 грудня 

четвер,  2  грудня

Вівторок,  30   листопада

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам. Дайджест.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона. М. 

Задорнов.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Хай так.
13.25 Т/с “Банкiршi”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 Т/с “Лялька”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Д/ф “Три таємницi Шумського”. 
20.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло. Старiсть - не радiсть.

22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Т/с “Банкiршi”.
4.35 Чоловiчий клуб. Бокс.

1+1
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Гидке каченя”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Зцiлення чудом”.
12.05 “Зiрка+зiрка”.
15.00 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,0.00 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Домашнiй арешт”.
0.15 Х/ф “Армiйський пирiг”.

2.00 Т/с “Унiвер”.
2.25 Т/с “Iнтерни”.
3.15 Комедiя “Армiйський 

пирiг”.
4.45 “Сiмейнi драми”.
5.25 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Код да Вiнчi: кривавi лiнiї”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “I Шепiлов, що при-

лучився до них”.

1.00 Х/ф “Диявол у синiй сукнi”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.20,4.55 Т/с “До смертi 2”.
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.10 “Докопатися до правди. 

Код да Вiнчi: кривавi лiнiї”.
5.15 “Знак якостi”.

ICTV
5.40 Факти.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
10.55 Т/с “Солдати 14”.
11.55 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Угро”.
15.10 Т/с “Братани 2”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.

23.00 Х/ф “Iнферно”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 300 сек/год.
1.20 Т/с “Герої 3”.
2.15 Факти.
2.45 Надзвичайнi новини.
3.15 Х/ф “Чорний грiм”.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Розiграш”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Анi Лорак. 

Життя за двох”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Тiльки 

дочекайся мене!”
19.10 “Правила життя. Як 

вилiкуватися вiд раку”.
20.10 “У пошуках iстини. Третiй 

Рейх проти СРСР: як 
створити надлюдину?”

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.

0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Т/с “Сплачено смертю. 

Кривава Вiкторiя”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Iнфо-шок.
10.00 Новий погляд.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.25 М/с “Бетмен”.
14.40,15.35 Teen Time.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.40 Т/с “Загубленi 5”.
16.40 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.10 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша мама!
23.10 Т/с “Загубленi 5”.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя. 
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.20 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Бременськi музиканти”.
7.10 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
8.40,19.00,21.30,0.40,3.05,5.20 

“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.20 Т/с “Next 2”.
15.15 Д/ф “Елiта спецназу. 

Краповi берети”.
15.50 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
17.05 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Ананьївськi рiзники.
19.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Полiттерор”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Д/ф “Сильнi духом”.
12.50 “Надвечiр`я”.
13.20 Т/с “Лялька”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 Т/с “Лялька”.
18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (жiн.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.

0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Фольк-music.
3.50 Чоловiчий клуб.
5.10 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Повернення блудного 

папуги 3”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Формула удачi”.
12.20 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
14.05 “Грошi”.
15.05 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
19.25 “Погода”.
20.00 “Без мандата”.
21.30 Бойовик “Командо”.
23.30 “ГПУ”.

0.25 Х/ф “Рiкер”.
2.05 Комедiя “Задуха”.
3.30 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
4.15 Т/с “Унiвер”.
4.40 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Американськi пiрамiди”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.55 “Блискавка-вбивця. 

Гонитва за кульовою”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Обручка”.
21.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.

0.20 “Блискавка-вбивця. Гонит-
ва за кульовою”.

1.20 Х/ф “Останнiй крик”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25,4.55 Т/с “До смертi 2”.
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.10 “Докопатися до правди. 

Американськi пiрамiди”.
ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55,9.25,12.55,1.00 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
11.05 Т/с “Солдати 15”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10.
13.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
15.00 Х/ф “Острiв головорiзiв”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “На грi”.
21.30 Х/ф “Апокалiпсис”.

0.30 Автопарк. Парк 
автомобiльного перiоду.

1.10 Х/ф “Дракула 2000”.
2.50 Факти.
3.20 Х/ф “Межа одержимостi”.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
17.35 “Вiкна-новини”.
17.45 Х/ф “Любов i голуби”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 3”. 

Пiдсумки голосування.
0.45 “ВусоЛапоХвiст”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Iван Бровкiн на 

цiлинi”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Iнфо-шок.
10.10 Свiтлi голови.

11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Бетмен”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Загубленi 5”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
21.00 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Загубленi 5”.
0.10 Репортер.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Погода.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Пасажири з минулого 

столiття.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 На незнайомому вокзалi.
4.15 Студiя Зона ночi.
4.20 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.20 М/с “Звiрятка в домi Теза”.

6.45 М/ф “Подарунок для най-
слабшого”.

6.55 Х/ф “Син за батька”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
14.20 Т/с “Next 3”.
15.25 Х/ф “Коли запiзнюються 

до ЗАГСу”.
17.05 Х/ф “Самотнiй гравець”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.40 “Свiдок”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Полiттерор”.
2.05 “Речовий доказ”.
2.50 “Свiдок”.
3.15 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д.Гордона. 

М.Задорнов.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Сiльрада.
12.55 Д/ф “Скарби Норвегiї”. 
13.20 Т/с “Банкiршi”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Наша пiсня.
16.05 Т/с “Лялька”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 “Обiйми мене”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони (жiн.)
23.45,0.20 Пiдсумки.
23.55 Спорт.
0.05,0.25 Вертикаль влади.

0.45 Вiд першої особи.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Т/с “Банкiршi”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Сучаснi чарiвники”.
12.20 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
14.00 Комедiя “Крутий тато”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,0.00 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.35 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Домашнiй арешт”.

0.15 Комедiя “Крутий тато”.
2.05 Т/с “Унiвер”.
2.30 Т/с “Iнтерни”.
3.20 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
4.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.50 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Мiсто богiв Теотiуакан”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Д/ф “I Шепiлов, що при-

лучився до них”.

1.00 Х/ф “Лють i честь”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.10,4.40 Т/с “До смертi 2”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
3.55 “Докопатися до правди. 

Мiсто богiв Теотiуакан”.
ICTV

5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
23.00 Х/ф “В пеклi”.

1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 300 сек/год.
1.35 Т/с “Герої 3”.
2.25 Факти.
2.55 Надзвичайнi новини.
3.25 Х/ф “Iнферно”.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Як 

вилiкуватися вiд раку”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Забороне-

на любов”.
19.10 “Зоряне життя. 

Найбажанiшi нареченi i 
женихи свiту”.

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Чорна 
магiя слави”.

21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Т/с “Сплачено смертю. Три 

смертi доктора Фауста”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Iнфо-шок.
9.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.25 М/с “Бетмен”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45,23.00 Т/с “Загубленi 5”.
16.40,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.55 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Зроби менi смiшно.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя. 
3.20 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.20 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.40 М/ф “Слiдами бременських 

музикантiв”.
7.00 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
8.40,19.00,21.30,0.40,3.00,5.15 

“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.50 Х/ф “Охоронець”.
18.30 “Правда життя”. Розплата 

за довiрливiсть.
19.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Обiйми мене.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Крок до зiрок.
13.15 Т/с “Банкiршi”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до 

Я. Саудiвська Аравiя. 
16.00 Т/с “Лялька”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00,23.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони (чол.)
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.45,0.20 Пiдсумки.

23.55 Спорт.
0.05,0.25 Вертикаль влади.
0.45 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Банкiршi”.
4.35 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Цiлющi святинi”.
12.25 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.45 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”.
20.20 “Гламурнi штучки та заучки”.
21.15 Т/с “Iнтерни”.
22.25 Т/с “Домашнiй арешт”.

0.00 Комедiя “Задуха”.
1.40 Т/с “Унiвер”.
2.05 Т/с “Iнтерни”.
2.55 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
3.40 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.25 “ТСН”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Справжня цариця Савська”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
23.40 Д/ф “I Шепiлов, що при-

лучився до них”.
1.00 Х/ф “Лють i честь 2: Воро-

же захоплення”.

2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.20,4.50 Т/с “До смертi 2”.
3.40 Т/с “Сусiди”.
4.05 “Докопатися до правди. 

Справжня цариця Савська”.
ICTV

5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Футбол. Лiга Європи: 

Боруссiя (Дортмунд, 
Нiмеччина) - Карпати 
(Львiв, Україна).

22.00 Футбол. Лiга Європи: 
БАТЕ (Борисов, Бiлорусь) - 
Динамо (Київ, Україна).

0.00 3-й тайм.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 300 сек/год.
1.30 Т/с “Герої 3”.
2.20 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Х/ф “В пеклi”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Приватний детектив, 

або Операцiя “Кооперацiя”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Найбажанiшi 

нареченi i женихи свiту”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Винахiдник”.
19.10 “Моя правда. Iрина Аллегро-

ва. Вiрте в любов, дiвчатка...”
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з 

Павлом Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.

0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Т/с “Сплачено смертю. Та-

ємниця вiльних каменярiв”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Iнфо-шок.
10.10 Зроби менi смiшно.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.25 М/с “Бетмен”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Загубленi 5”.
16.40 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.55 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
22.55 Т/с “Загубленi 5”.
0.20 Служба розшуку дiтей.
0.25 Т/с “Солдати 16”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя. Фiльм 4.
3.20 Любов небесна.

3.25 Студiя Зона ночi.
НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Каша з сокири”.
6.55 Х/ф “Охоронець”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
14.20 Т/с “Next 3”.
15.20 Х/ф “На перевалi не 

стрiляти”.
16.55 Х/ф “Син за батька”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. 

Штрафбат. Нi кроку назад.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.40 “Свiдок”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.05 “Свiдок”.
3.30 “Агенти впливу”.

п’ятниця,  3  грудня
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Заступник голо-
ви ГоловКРУ України 
М.Г.Гордієнко та на-
чальник КРУ в Київській 
області О.С. Слива взя-
ли участь у брифінгу 
щодо підсумків роботи 
за 9 місяців поточного 
року  КРУ в Київській 
області. 

Зокрема вони за-
значили, що впро-
довж 9 місяців поточ-
ного року працівники 
Управління виявили 
фінансових пору-
шень, що призвели до 
втрат на суму 199,7 
млн. грн., в т.ч. збит-
ки, нанесені бюдже-
там, підприємствам, 
установам та органі-
заціям, на 149,1 млн. 
гривень. Контрольни-
ми заходами на 258 
об’єктах встановлено 
недоотримання ре-
сурсів на суму 29,86 
млн. гривень. Неці-
льові витрати дер-
жавних ресурсів ви-
явлені на 66 об’єктах 
на суму 79,54 млн. 
гривень, незаконні ви-
трати ресурсів - на 338 
об’єктах на суму 89,55 
млн. гривень, втрати 
фінансових і матеріаль-
них ресурсів, внаслідок 
неефективних управ-
лінських дій, які склали 
73,1 млн. гривень.

Обсяг порушень, що 

не призвели до втрат, 
однак є передумовою їх 
виникнення (занижен-
ня і завищення в обліку 
вартості активів, зави-
щення кредиторської 
заборгованості, взяття 
до сплати зобов’язань 
з перевищенням суми 
виділених бюджетних 
асигнувань, оплата за 
державні кошти вар-
тості товарів, робіт і 
послуг без проведен-
ня процедур закупів-
лі тощо), становив 
724,37 млн. грн. по 315 
об’єктах контролю.

Протягом 9 місяців 
поточного року забез-
печено усунення фінан-
сових порушень, що 
призвели до втрат фі-
нансових і матеріальних 
ресурсів на суму 92,1 
млн. гривень.

Забезпечено на-
повнення державного 
бюджету в сумі 10 млн. 
грн. та місцевих бюдже-
тів - 12,8 млн. гривень. 
Зокрема, протягом 
звітного періоду Управ-
лінням забезпечено на-
повнення державного 
бюджету за закріплени-
ми статтею 67 Закону 
України „Про Держав-
ний бюджет України на 
2010 рік” кодами бю-
джетної класифікації на 
загальну суму 6,6 млн. 
грн., що на 6,2 млн. грн. 

більше порівняно з від-
повідним періодом ми-
нулого року.

На особливому 
контролі в Управлін-
ні були питання щодо 
забезпечення належ-
ної взаємодії з право-
охоронними органами, 
основним напрямом 
якої була робота щодо 
організації ревізій за 
ініціативою останніх.

Розглянуто 161 
звернення правоохо-
ронних органів щодо 
проведення ревізій, за 
результатами розгля-
ду яких у 113 випадках 
прийнято рішення про 
прийняття їх до вико-
нання та проведення 
відповідних контроль-
них заходів. Протягом 
січня-вересня  пра-
цівники Управління 
взяли участь у 159 пе-
ревірках за звернен-
ням правоохоронних 
органів (в т.ч.: органів 
прокуратури - 123; ор-
ганів СБУ - 13; органів 
МВС - 23).

Слід зазначити, що 
останнім часом спо-
стерігається позитивна 
тенденція щодо реагу-
вання правоохоронних 
органів на результати 
проведених Управлін-
ням контрольних за-
ходів. Так, протягом 9 
місяців у 30-ти випадках 

порушено кримінальні 
справи стосовно винних 
осіб: внесено 51 акт 
реагування, порушено 
4 дисциплінарних про-
вадження та складено 2 
протоколи про вчинення 
корупційного діяння.

З метою повного 
відшкодування винни-
ми особами заподіяних 
державі або юридичним 
особам матеріальних 
збитків перед органами 
прокуратури, об’єктами 
контролю та їх органа-
ми управління, КРУ в 
Київській області протя-
гом 9 місяців ініційова-
но 171 цивільний позов, 
з яких 79 позовів перед 
органами прокуратури 
та 92 - перед об’єктами 
контролю.

833 особи притяг-
нуто до адмінвідпові-
дальності за порушення 
ведення бухгалтерсько-
го обліку та фінансової 
звітності, 25 винних осіб 
притягнуто до адмінвід-
повідальності за вчинені 
бюджетні правопору-
шення та 12 - за пору-
шення тендерного зако-
нодавства.

Розглянуто за 9 мі-
сяців 113 звернень гро-
мадян. 

Прес - служба КРУ 
в Київській 

області.

Н А  Д Е Р Ж А В Н І  К О Ш Т И  -  З АС Ь
І Н Ф О Р М У Є   К Р У

Слід підкреслити, що стан 
здоров’я працюючого населення в 
останні роки постійно погіршуєть-
ся. За даними інституту медицини 
праці АМН України у 2009 р. серед 
18,8 млн. зайнятого населення пра-
цездатного віку виявлено 40 млн. 
випадків захворювань, або 2127,7 
випадків на 1000 працюючих, що у 
порівнянні з аналогічним показни-
ком 1998 року більше в 1,8 раза. За-
грозливого поширення набули роз-
лади психіки та поведінки, зросла 
кількість хворих на хронічний алко-
голізм і тих, хто вживає психоактивні 
речовини. Зростає захворюваність 
на туберкульоз. 

Незадовільний стан здоров’я 
зумовлює збільшену смертність 
серед різних груп працівників під-
приємств, установ і організацій, 
особливо - чоловіків.  Це призвело 
до нового терміну - «надсмертність 
чоловіків працездатного віку». В 
структурі причин смертності про-
відні місця традиційно займають 
нещасні випадки (травматизм не-
виробничого характеру), захворю-
вання серцево-судинної системи, 
системи кровообігу, нервової та 
злоякісні новоутворення.

Зазначені особливості захво-
рюваності і смертності працівників 
працездатного віку переконливо 
свідчать, що серед населення Укра-
їни спостерігаються руйнівні тен-
денції, що призводять до значного 
ослаблення і скорочення трудового 
потенціалу країни. Тож періодичним 
медичним оглядам працівників під-
приємств належить значна роль у 
збереженні здоров’я. Вони дозво-
ляють виявити захворювання, про 
які людина навіть не здогадувалася. 
Слід відмітити, що кожні 5 років піс-
ля 45-и літнього віку, кількість захво-
рювань у людини подвоюється. Ран-

нє виявлення початкових проявів 
хвороби, стаціонарне, амбулаторне 
та санаторно-курортне лікування 
поруч з належним диспансерним 
наглядом дозволяють істотно від-
термінувати первинний вихід пра-
цівника на інвалідність. Періодичні 
медичні огляди дозволять попере-
дити настання  клінічних ускладнень 
наявних захворювань, їх перехід 
у хронічну стадію з настанням де-
компенсаційних станів здоров’я, 
що призводять до смерті. Нарешті, 
раннє виявлення початкових про-
явів захворювань, зумовлених тру-
довим процесом, поруч із спеціаль-
ними лікувально-профілактичними 
заходами, є одним із основних чин-
ників попередження розвитку в пра-
цівників професійних захворювань. 
Відповідно корекція способу життя 
в залежності від результатів медич-
ного огляду, а саме виконання ними 
медичних рекомендацій щодо змі-
ни способу харчування, поліпшення 
режиму дня, праці та відпочинку, фі-
зичних навантажень та занять спор-
том, відмова від шкідливих звичок 
(або істотне зменшення вживання 
тютюну, алкогольних напоїв та нар-
котиків) дозволять працівнику зна-
чно поліпшити своє самопочуття та 
здоров’я, зберегти високу працез-
датність, зайняти активну життєву 
позицію, направити вільний час на 
духовний і культурний розвиток. 

Варто відзначити, що ставлен-
ня до медичних оглядів працівни-
ків різного віку та професій доволі 
різко відрізняється. Поки праців-
ник молодий і за його оцінками - 
здоровий, він хоче брати участь у 
медичних оглядах, активно сприяє 
виявленню захворювань та своє-
му оздоровленню. Навпаки, з ві-
ком, коли остерігається через за-
хворювання втратити роботу, бути 

недопущеним до виконання про-
фесійних обов’язків, деякі несві-
домі працівники, особливо з числа 
тих, хто має право на пенсійне за-
безпечення за віком на пільгових 
умовах, всіляко ухиляються  від 
проведення  періодичних медич-
них оглядів.  Вони  приховують 
від лікарів свої хворобливі стани, 
не скаржаться на клінічні прояви 
захворювань, продовжують пра-
цювати за фахом, кожного року 
наближаючись до професійного 
захворювання, стійкої втрати пра-
цездатності, клінічних ускладнень 
наявних захворювань, інвалідності 
або навіть до летального наслідку.

Саме тому, питанням про-
ведення періодичних медичних 
оглядів у галузевих і регіональних 
угодах та у колективному дого-
ворі підприємства належить зна-
чна роль. Потрібно чітко виписа-
ти положення: про компенсацію 
працівникам витрат на оплату 
проведення попереднього (при 
прийомі на роботу) медичного 
огляду, особливо щодо проведен-
ня психофізіологічної експертизи, 
а також медичного огляду в нарко-
лога та психіатра;  збереження за 
працівниками посади і середньо-
го заробітку на час проведення 
періодичного медичного огляду; 
організацію і проведення робото-
давцем періодичного медогляду, 
додаткових обстежень, включаю-
чи поглиблені медичні обстежен-
ня у спеціалізованих лікувально-
профілактичних закладах, які 
мають право щодо   встановлення   
діагнозу   професійного   захворю-
вання, а також повного виконання 
рекомендації заключного акта, 
особливо щодо працевлаштуван-
ня працівників за станом здоров’я; 
сприяння проведенню працівни-
кам стаціонарного, амбулаторного 
та санаторно-курортного лікуван-
ня; організації роботи на підпри-
ємстві пункту охорони здоров’я 
або медико-санітарної частини.

Для належної організації і про-
ведення  періодичних медичних 
оглядів в Україні створені законо-

давчі основи, прийняті нормативно-
правові акти, які регулюють 
більшість питань проведення пері-
одичних профілактичних медичних 
оглядів тих, хто працює у важких і 
шкідливих умовах, та працівників 
віком до 21 року, осіб, які працюють 
на харчових та прирівняних до них 
підприємствах і установах, праців-
ників різних видів транспорту. На 
жаль, у цих нормативних актах не-
достатньо виписані вимоги щодо 
проведення попередніх і періодич-
них медичних оглядів іншим гру-
пам працюючого населення. Саме 
тому, варто схвалити та всебічно 
підтримати ініціативи Уряду України 
щодо проведення профілактичних 
медичних оглядів усім працюючим 
- практичного відновлення загаль-
ної диспансеризації працюючого 
населення. Це неодмінно сприя-
тиме ранньому виявленню і про-
філактиці захворювань, зменшить 
рівні захворюваності з тимчасової 
втрати працездатності та профе-
сійних захворювань, дозволить 
зберегти здоров’я, високу працез-
датність працівників та їх активне 
трудове довголіття. Потрібно буде 
розширити програми попередньо-
го медичного огляду, включити до 
його проведення обов’язкове флю-
орографічне обстеження, медич-
ний огляд у кардіолога, гінеколога 
і невропатолога, ендокринолога і 
нарколога, психофізіолога та пси-
хіатра. Потрібно також розширити 
застосування при попередньому 
медичному огляді таких спеціаль-
них діагностичних методів, як елек-
трокардіограма, ультразвукове до-
слідження, велоергограма, функції 
зовнішнього дихання, аудіограма 
та інші, а також лабораторні мето-
ди клінічного дослідження крові та 
сечі.

Пам’ятайте: для якісного, по-
вноцінного та довгого трудового 
життя  краще попередити захво-
рювання, ніж потім лікувати його 
наслідки.   

Андрій ГОНЧАРУК, 
лікар з гігієни праці
 райсанепідстанції.

ПЕРІОДИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ –
ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ

Турбуючись про збереження здоров’я працюючого населення, 
Уряд України ініціює проведення попередніх (при працевлаштуван-
ні) і періодичних  медичних  оглядів усіх працівників підприємств, 
установ, організацій, тобто усього працюючого населення України, 
незалежно від професії, наявності чи відсутності на робочому міс-
ці шкідливих факторів виробництва, виду економічної діяльності та 
форми власності.

ТОЧКА ЗОРУ

МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО
Якщо ви не в змозі самостійно вирішити такі питання, як нала-

годження стосунків у вашій родині із найближчим оточенням, ви-
никли проблеми у вихованні дітей, ви маєте небажану вагітність, 
втратили роботу, маєте проблеми із оформленням документів 
для отримання паспорта, свідоцтва про народження, державних 
виплат та інше, ви стали жертвою жорстокого поводження або 
насильства, свідком жорстокого поводження або насильства над 
дітьми та молоддю, маєте в родині проблеми із зловживанням ал-
коголю та не в змозі подолати їх самі, тоді звертайтеся у Мака-
рівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. 

Чекаємо на вас за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 
буд. 27, кабінет № 6 ( у приміщенні районного будинку куль-
тури, 2 поверх) або телефонуйте нам за номером 6-01-51. 

Допомога надається безкоштовно, професійно та конфі-
денційно.

Я - багатодітна матір, 
виховую п’ятьох дітей. 
Чула, що відбулися якісь 
зміни в соціальному за-
хисті таких родин, як 
моя. Хотілось би знати, 
які саме?

Дійсно, певні зміни в 
чинному законодавстві 
щодо соціального за-
хисту багатодітних сімей 
відбулися. В сфері жит-
лового господарства  ба-
гатодітним сім’ям сьогодні 
надається 50-відсоткова 
знижка на оплату житла в 
межах норм, передбаче-
них законодавством  (21 
кв.м загальної площі на 
кожного члена родини, 
а також додатково 10,5 
кв.м на сім’ю). Багатодітні 
сім’ї мають право на по-
зачергове встановлення 
телефонів з наступною 
50-відсотковою знижкою 
їх абонплати. Дітям з ба-
гатодітних сімей, в яких 
є п’ятеро і більше дітей, 
державою забезпечуються 
пільгові умови щодо всту-
пу у державні професійно-
технічні і вищі навчальні 
заклади. Вони звільняють-
ся від плати за навчання 
у вищих навчальних за-
кладах державної форми 
власності за умови, що 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень ці діти здобувають 
уперше. Матері, яка пра-
цює і має двох або більше 
дітей, одинокій матері або 
батьку, що сам виховує ди-
тину, збільшено щорічну 
додаткову оплачувану від-
пустку до 10 календарних 
днів без врахування свят-
кових і неробочих днів (ра-
ніше тривалість її складала 
7 днів). У разі наявності 
декількох підстав (одинока 
мати, двоє і більше дітей) 
така відпустка може бути 
збільшена (але не більш 
ніж 17 календарних днів). 
Певні пільги існують у по-
датковій сфері, медицині, 
пенсійному забезпеченні 
тощо.

ЗАПИТУВАЛИ - 

ВІДПОВІДАЄМО

Відповідно до ст. 1269, 1270 
Цивільного кодексу України, 
ваш дядько повинен був подати 
в нотаріальну контору заяву на 
прийняття спадщини протягом 
6 місяців від дня  її відкриття 
(спадщина вважається відкри-
тою від дня смерті спадкодав-
ця). Таким чином, виходячи з 
термінів, зазначених у вашому 
питанні, ваш дядько вже давно 
пропустив термін подачі заяви. 
І якщо ви не дасте своєї згоди, 
він зможе отримати свою час-
тину тільки через суд. Що ж до 
податку на спадщину, то його 

все-таки  заплатити доведеть-
ся. А на дії самого нотаріуса ви 
можете поскаржитися, оскіль-
ки він не має права вимагати, 
щоб ви особисто повідомляли 
дядька про спадщину (згідно 
з Законом України “Про нота-
ріат”). Функція повідомлен-
ня спадкоємців про відкриття 
спадщини покладена на нота-
ріуса. Але це  його право, а не 
обов’язок.  Скаржитися можете 
в Міністерство юстиції (конт-
ролем за діяльністю нотаріусів 
займаються саме там) або в 
судовому порядку.

КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ
Кілька років тому померла моя бабуся, залишивши заповіт на 

мене, брата і дядька. Дядько - громадянин Росії. Років двадцять 
про нього нічого не відомо. Чи має дядько право на спадщину, 
якщо не прийняв її? Як уникнути сплати податку на спадщину, 
якщо це моє єдине майно? Чи має право нотаріус наполягати 
на тому, щоб ми самі повідомили дядька про спадщину?
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Під час заготівлі нарізані живці 
зазвичай накривають скляною бан-
кою або пластиковою пляшкою. Але 
якщо їх багато, можна зробити неве-
ликий парничок. 

Для цього треба виділити на ді-
лянці шматочок землі в світлому, 
але бажано затишному місці, вне-
сти в грунт торф, пісок і все пере-
мішати. Верхній шар має бути з 
чистого крупнозернистого піску. 
Покласти зверху стару автомо-
більну шину так, щоб вона щільно 
прилягала до землі (ззовні можна 
трохи присипати землею). Всере-
дину в загин шини по периметру 
залити воду, а грунт кілька разів 
добре просочити темним розчи-
ном перманганату калію. Почека-
ти кілька годин, поки грунт осяде і 
висадити підготовлені і оброблені 
речовиною для росту черешки.

Зверху шину щільно накрити 
склом - вийде мікропарничок, звід-
ки вода практично випаровуватися 
не буде. Але час від часу треба пе-
ревіряти її рівень і в разі необхід-
ності воду підливати. Зверху в шині 
прорізати круглий отвір і вставити 
пластикову пляшку без дна - вийде 
така собі лійка, через яку можна 
підливати воду, не знімаючи скла. 
Якщо шина дуже жорстка, при по-
ливі можна трохи підняти скло. Аби 
живці не отримали сонячних опіків, 
скло зсередини треба трохи зама-
зати або під скло на шину натягнути 
шар спанбонду (агроволокна), тоді 
конденсат не стікатиме зі скла на 
рослини. Другий варіант, мабуть, 
більш зручний, тільки намагайтеся 
зробити так, щоб біле агроволокно 
не дуже закривало чорну шину - те-
пло зберігатиметься краще.

Живці, що прижилися, обпри-
скати “Гуматом” або іншим ана-
логічно діючим препаратом. Скло 
не знімати все літо, а з настанням 
холодів одночасно з трояндами та 
іншими рослинами живці оброби-
ти розчином мідного або залізного 
купоросу (за інструкцією). Між рос-
линами, які підросли, встановити 
невисокі дуги, на них накинути шар 
спанбонду і засипати сухим опалим 
листям. Якщо дозволяє висота рос-
лин, що підросли, укласти скло на 
місце або закрити шматком плівки. 
Перед початком морозів все уте-
плити підручним матеріалом. За 
таких умов живці добре зимують, а 
навесні їх можна висадити на по-
стійне місце. В таких мікропарниках 
добре приживаються троянди, кле-
матиси, буяхи (голубика), вейгела, 
гортензія та інші рослини.

ГОСПОДАРЕВІ НА ЗАМІТКУ

МІКРОПАРНИК ДЛЯ ЖИВЦІВ
КОРИСНІ ПОРАДИ

ВНОСИМО ДОБРИВА
У продажу є порошкоподібний суперфосфат. Це сіро-

білий порошок, швидкодіюче добриво з вмістом фосфору 
від 14 до 20%. Гранульований суперфосфат складається 
з гранул з вмістом фосфору до 22%. Таке добриво має 
кращі фізичні властивості, ніж порошкове. І при осінньому 
внесенні саме йому віддають перевагу, тому що гранули 
повільніше розчиняються. Порошкоподібний суперфос-
фат краще вносити навесні і при проведенні підгодівлі 
різних рослин у весінньо-літній час. Щоб коріння не отри-
мало опіків, добрива потрібно вносити рівномірно.

ЩОБ ЦВІЛИ ТРОЯНДИ
 На жаль, іржа може знищити троянди, тому з нею тре-

ба боротися грунтовно. Збудником іржі є гриб. Він ура-
жає не лише листя, але і стебла, утворюючи червоно-бурі 
подушечки спор. При підготовці до зими на хворих кущах 
стебла і все уражене листя необхідно зрізати і спалити, 
а кущі обробити 2%-ю бордоською рідиною або іншими 
препаратами від грибкових захворювань. Не можна за-
лишати іржу на кущах. Добре захищає укриття троянд 
узимку папороттю, гілками сосни або ялівцю. Опудріть їх 
колоїдною сіркою за 10-12 днів до укриття на зиму.

БУКЕТ ІЗ СУХИХ КВІТІВ
Невеликий букет з сухоквітів (хіронтемум, деревій, ла-

ванда, пижма й інші квіти і трави) поставте у вазу з вузь-
ким горлом. На дно вази покладіть кілька сухих пелюсток 
троянди і побризкайте їх трояндовою олією. Букет протя-
гом майже всієї зими даруватиме вам аромат  квітів.

 
Тетяна ЛИТВИНЕНКО.У присадибному гос-

подарстві дуже вигідно 
розводити кроликів. Вони 
дають смачне дієтичне 
м’ясо, цінні шкурку і пух. 
За добрих умов утриман-
ня і годівлі кролематка 
може дати за рік 6 окролів 
і в кожнім — по 6-10 кро-
ленят. Вигідно, чи не так?! 
Ось тільки варто знати, 
як правильно утримувати 
пухнастиків.

Якщо ви кролівник-
початківець і вирішили 
розвести цих тваринок, 
то для початку вам по-
трібно зробити клітку, 
розмістивши її у дворі чи 
в приміщенні. Дах клітки 
роблять з дощок і накри-
вають толем. Підлога має 
бути так само дощаною, з 
ухилом до передньої стін-

ки. В стінках клітки не по-
винно бути шпарин, аби 
не створювати протягів, 
які шкодять кроликам. 
Узимку під час окролів у 
затемненій частині клітки 
ставлять маточник — фа-
нерний ящик завдовжки 
50, завширшки і заввиш-
ки по 30 см, із круглим 
отвором (діаметром 20 
см).

На відгодівлю кроликів 
ставлять у 4-5-місячному 
віці і відгодовують упро-
довж 15-20 днів. Узимку 
їх годують вівсом, куку-
рудзою, висівками, горо-
хом, картоплею, корене-
плодами, гарним сіном. 
Замість води можна да-
вати сніг. Для сукрільних 
самок годівля має бути 
окремою.

Кролики люблять чи-
стоту, тому потрібно по-
стійно стежити за тим, 
щоб у клітці був належний 
порядок. Аби тваринки не 

захворіли, щодекади кліт-
ку варто дезінфікувати, а 
годівниці ретельно мити 
окропом.

М. БОБ’ЮК.

УЛЮБЛЕНІ ПУХНАСТИКИ

ДОМАШНЯ ФЕРМА 

Зазвичай її плоди заготовля-
ють після перших осінніх замо-
розків у суху погоду. Вони соко-
виті, мають своєрідний аромат, 
але дуже гіркі. І лише після під-
морожування гіркота трохи слаб-

шає. Збирати калину можна з 
китицями і без, але обов’язково 
з плодоніжками, тоді вона краще 
зберігається. Сушать її на пові-
трі під навісом або на горищі, на 
балконі або веранді, підвішуючи 
в пучках. До речі, калина чудо-
во зберігається до самої весни і 
просто на холоді.

Її плоди містять різні види 
цукру (до 30 відсотків), дубильні 
і деякі пектинові речовини, вели-
ку кількість вітаміну С, каротину, 
органічних кислот, у тому числі 
валеріанової і ізовалеріянової, 

що діють заспокійливо. Вони та-
кож посилюють скорочення сер-
ця і збільшують діурез. Настій з 
сухих і свіжих ягід і сік з них за-
стосовують при захворюваннях 
верхніх дихальних шляхів, невро-

зах, дистонії за кардіальним 
типом, поліпозі кишечника 
і шлунку, гіпертонічній хво-
робі, атеросклерозі і спаз-
мах судин. 

Вважається, що систе-
матичне вживання кали-
ни покращує самопочуття 
хворих із злоякісними пух-
линами органів травлення. 
Настій з неї допомагає бо-
ротися з фурункулами, кар-
бункулами, екземою, різни-
ми висипаннями на шкірі. А 
також як вітамінний загаль-
нозміцнюючий, потогінний, 
легкий сечогінний і посла-
блювальний засіб. У дерма-
тології і косметиці свіжий сік 
калини застосовують проти 
вугрів, висипань, пігмент-
них плям на обличчі. Водний 
розчин соку калини (0,5-1 
ст. л. на 1/2 склянки води) 
рекомендують як протиран-
ня при гнійничкових захво-

рюваннях шкіри.
Для приготування ліків із сві-

жих ягід їх заливають окропом 
на 5-10 хвилин, а потім роздав-
люють або протирають через 
сито. Отриманий гарячий морс 
п’ють без дозування. Ягоди, що 
настоялися протягом 6-7 годин 
на меду (теплому, але не гарячо-
му), дуже корисні при простуді, 
кашлі, охриплості, задишці, при 
проносах, запаленні легенів, за-
хворюваннях печінки і шлунку. 

Сік з плодів калини з медом 
використовують у народній ме-

дицині для лікування раку молоч-
ної залози, профілактики раку 
шлунку, при гастриті. Восени і 
взимку рекомендується прийма-
ти сік по 1-2 ст. ложці 3-4 рази на 
день з водою. Сік, приготовлений 
з 1 кг плодів калини і змішаний з 
2 кг цукру, добре зберігається в 
щільно закупореному посуді. 

Сирі розім’яті ягоди калини 
приймають при виразці шлунку, 
коліті і запорах (по 1 ст. л. 3-4 
рази на день за 30 хвилин до їди). 
Їх їдять свіжими при нестачі віта-
мінів в організмі. Чай (1 ст. ложку 
плодів, залиту склянкою окропу, 
настоюють годину) п’ють по 0,5 
склянки двічі на день як заспо-
кійливий і загальнозміцнюючий 
засіб при авітамінозах.

Проте головним багатством 
калини є кора, яку заготовлюють 
ранньою весною під час руху соків 
з бокових гілок. Зняті шматки кори 
розкладають в тіні в один шар, ре-
тельно сушать на сонці або в при-
міщенні з хорошою вентиляцією. 
Термін придатності - 4 роки.

Кора калини містить фла-
воноїди, ефірні оліїl, смоли, ду-
бильні речовини, вітаміни К і С. 
Вона використовується як бо-
лезаспокійливий, кровоспинний 
(особливо при загрозі викидня), 
антисептичний і відхаркуваль-
ний засіб при простудних захво-
рюваннях. І рекомендується як 
ефективний засіб при склерозі, 
туберкульозі легенів, розладах 
шлунково-кишкового тракту, 
хворобах печінки і нирок як за-
спокійливий і протисудомний, 
жарознижуючий і протимікроб-
ний, сечогінний і в’язкий засіб.

Відвар (4 ст. ложки подріб-
неної кори заливають склянкою 
кип’яченої води, кип’ятять на 

слабому вогні 30 хвилин, проці-
джують, доливають кип’яченою 
водою до початкового об’єму) 
приймають по 1 ст. ложці тричі 
на день перед їжею при геморої 
з кровотечами. Інколи його вико-
ристовують зовнішньо при носо-
вих кровотечах, дитячій екземі, 
діатезі й інших захворюваннях 
шкіри.

Кору калини вводять до 
складу складних аптекар-
ських зборів. Наприклад, при 
судинно-серцевих розладах 
її призначають у комбінації з 
корінням валеріани, листям 
м’яти, плодами кмину, тра-
вою омели, квітками лаванди, 
“шишками” хмелю або іншими 
рослинами.

У ВАШУ КУЛІНАРНУ КНИГУ
За допомогою калини можна урізноманітнити і зимові десерти. 

Пропонуємо кілька простих і корисних рецептів.
КАЛИНА В ЦУКРОВОМУ СИРОПІ

1 кг підготовлених ягід укласти в стерилізовані банки, залити 
гарячим цукровим сиропом (400 г цукру на 1 л води) і пастеризува-
ти 15-20 хвилин. Герметично закупорити.

СІК З КАЛИНИ
З 1 кг перебраних і вимитих ягід видавити сік. Мезгу залити 1 

склянкою води, кип’ятити 5-10 хвилин, процідити. Відвар з’єднати 
з соком, додати цукровий пісок (від 600 г до 2 кг - залежно від сорту 
калини), розмішати, охолодити.

МОРС
1/2 стакана соку калини змішати з 1 л гарячої кип’яченої води, 

додати цукор за смаком і залишити на 3-5 годин. Подавати холод-
ним.

КИСІЛЬ
1/2 склянки соку калини змішати з 2 л гарячої кип’яченої води, 

додати цукор за смаком. 90 г картопляного крохмалю розвести в 
невеликій кількості води і влити в гарячий розведений сік. Помішу-
ючи, довести до кипіння. Подавати можна гарячим і холодним.

ЖЕЛЕ
1 кг перебраних і вимитих ягід бланширувати в киплячій воді 5-6 

хвилин (для зменшення гіркоти і розм’якшення шкірки). Воду зли-
ти, залити ягоди 2 склянками теплої води і варити до розм’якшення. 
Протерти через сито і змішати з 1 кг цукрового піску. Знову варити 
50 хвилин, гарячим розлити по чистих гарячих банках. Зберігати в 
холодному місці.

СОУС ДО КАШІ
1 чайну ложку крохмалю розвести в 2 ст. ложках води, влити 

в киплячу воду (2 склянки), додати склянку соку калини, 1,5-2 ст. 
ложки цукрового піску і довести до кипіння. Використовувати як 
підливу до круп’яних страв. 

Валентина СОТНИКОВА.

Г І Р Ч И Т Ь  К А Л И Н А . . .ПОГОДА У ДОМІ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

СНІДАТИ ТРЕБА ДЛЯ ТОГО, 

ЩОБ НЕ ПОВНІТИ
З усіх прийомів їжі на добу найважливішим для нас є 

перший. Регулярно залишаючи свій організм без снідан-
ку зранку, ми серйозно ризикуємо здоров’ям, впевнені 
австралійські вчені.

Відмова зранку від каші, яєчні або у найгіршому разі 
бутерброда з сиром суттєво підвищує ризик розвитку за-
хворювань серцево-судинної системи і порушень обміну 
речовин, веде до ожиріння і діабету. В свою чергу, всі ці 
патології входять до списку головних причин передчасної 
смерті. 

Експерти ВООЗ стверджують, що на сніданок людина 
повинна отримувати не менше 25 відсотків від добової 
потреби в енергії. Для цього ранкове меню має бути мак-
симально збалансованим. Дієтологи вважають, що саме 
на сніданок, навіть тим, хто прагне до стрункості, можна 
їсти жирну їжу та вуглеводи, наприклад, білий хліб з мас-
лом, зернові каші або яйця.
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Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

Президія районної організації ветеранів України 
сердечно поздоровляє із славним ювілеєм – 80-річчям 
від Дня народження 

МАЛЕНКО Ганну Олександрівну з Рожева
і щиро їй бажає: хай затишною завжди буде 
рідна оселя, повною ласки, любові й тепла, 
здоров’я міцного, щастя, сімейного благо-
получчя, радості й добра.

Наснаги Вам, енергії і сили
І щоб ніколи біди не смутили!

З нагоди золотої дати – 50 річчя від Дня народжен-
ня від щирого серця поздоровляємо нашу дорогу іме-

нинницю, ювілярку
МУДРАК Ніну Олександрівну.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай радість і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою,
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже Тебе, люба, весь час,
Бо іншого щастя для нас і не треба,
Живи тільки, рідна, із нами й для нас!

З повагою батьки, діти, онуки, 
сестра та племінники.

Дорогого чоловіка та батька
ДЕМЧЕНКА Миколу Івановича

усім теплом наших сердець щиро поздоровляємо із 
45-річчям від Дня народження і від душі зичимо йому 
міцного здоров’я на багато сонячних літ, радості, 
миру, злагоди, добра і тепла та всього 
сповна.

Хай буде щастя Твоє схоже на казку,
Хай Бог Тобі все, що Ти хочеш, дає.
Спасибі за душу, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що Ти у нас є!

Дружина та син.

Колектив Копилівської сільської ради сердечно 
поздоровляє із славним ювілеєм - 100-річчям від Дня 
народження

КОВАЛЬ Олександру Якимівну.
Від душі бажаємо Вам, шановна юві-

лярко, міцного здоров’я, щастя, благо-
получчя, достатку, миру та злагоди. Не-
хай завжди зігріває Вас тепло, любов, 
повага і щедрість рідних та близьких 
Вам людей, а в родині Вашій селяться 
затишок та душевний спокій.

Колектив Борівського НВО адресує найщиріші при-
вітання з нагоди ювілейного Дня народження кухарю

ГАВРИЛЮК Лідії Григорівні
і сердечно бажає: з роси й води Вам злагоди й здоров’я, 

щоб Вас любили і любили Ви. Щоб родило щас-
тя рясно, все в житті було прекрасно, щоб усе 
моглось та вмілось, квітувало та рясніло, в домі 
ріднім щоб було і повага і тепло! 

З нагоди ювілейної дати від Дня народження адресу-
ємо найщиріші, найтепліші та найсердечніші привітання 
нашій дорогій іменинниці

ВАРІНІЙ Ганні Олександрівні.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала - 
ми просимо в долі,
Добра Тобі й  радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов’ю чоловік, син, 
сестра з чоловіком та батьки.

ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА“ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ДВОХ ПРОДАВЦІВ. 

ТЕЛЕФОН: 067-239-87-11. АНАТОЛІЙ.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом держав-
ного регулювання господарських відносин.

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного рішення виконкому Макарівської 
селищної ради, є невідповідність чинних тарифів фактичним затратам на виробництво послуг 
з теплопостачання, які надає КП КОР „Макарівтепломережа”.

КП КОР «Макарівтепломережа» за 2009 рік і 8 місяців поточного року спрацювало зі 
збитком - 688.2 тис. грн., не дивлячись на надходження дотації з різниці в тарифах на те-
плову енергію для населення в сумі   226,1 тис. грн. відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України.

За період від затвердження попереднього тарифу значно зросли ціни на природний газ 
для населення з 872.78 грн.  до 1309.20 грн. за 1000 мЗ, для бюджетних установ та госпрозра-
хункових підприємств - з 2619.19 грн.  до 2957.93 грн. за 1000 мЗ; на електроенергію - з 0,70 
грн.  до 0,82 грн. за кВт.год, зросла мінімальна заробітна плата та ціни на матеріали і послуги. 
Опалювальна площа за цей період по всіх групах зменшилася.

Дотримання вимог законодавства щодо процесу встановлення тарифів на послуги тепло-
постачання, а саме - прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них та 
обов’язковим економічним обґрунтуванням забезпечить цільове використання коштів дер-
жавного бюджету.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування відповідають за 
стале функціонування підприємства і мають можливість під час формування тарифів врахову-
вати місцеві особливості виробництва та надання послуг з теплопостачання. При цьому має 
враховуватись платоспроможність споживачів та можливості місцевого бюджету щодо ком-
пенсації різниці між витратами на виробництво та надання послуг і тарифами для населення, 
як це передбачено статтею 191 Господарського Кодексу України та статтею 31 Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”.

2. Визначення цілі державного регулювання.
Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення тарифів на виробництво теплової 

енергії та надання послуг теплопостачання, які надає КП КОР “Макарівтепломережа” до рівня 
економічно обґрунтованих витрат.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеної цілі.
Альтернативним способом досягнення зазначеної цілі у разі затвердження тарифів ниж-

чими від розміру затрат на їх виробництво є відшкодування виконкомом Макарівської селищ-
ної ради з бюджету ради різниці між діючим розміром тарифів та економічно обґрунтованими 
витратами на виробництво цих послуг відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги” та статті 191 Господарського Кодексу України.

4. Описання механізму, який пропонується застосовувати для розв’язання про-
блеми і відповідних заходів.

З метою забезпечення належного функціонування, КП КОР “Макарівтепломережа” по 
наданню послуг теплопостачання необхідного рівня та якості виконкомом Макарівської се-
лищної ради відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про за-
сади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та інших нормативно 
- правових актів при наявності висновків державної інспекції з контролю за цінами в Київській 
області щодо розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво теплової енергії, 
погоджує тарифи на послуги. Відповідно до рішення, КП КОР “Макарівтепломережа” визна-
чено виконавцем послуг з централізованого теплопостачання.

Формування тарифів на житлово-комунальні послуги виконавцем відбувається відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України.

Під час проведення економічного аналізу проведено дослідження відповідності фактичних 
якісних та кількісних показників, що характеризують виробництво теплової енергії та послуг 

теплопостачання, нормативним показникам, а також вартісних показників (за визначеними в 
установленому порядку статтями витрат) - економічно обґрунтованим витратам.

Перед прийняттям рішення щодо зміни тарифу проводиться оприлюднення проекту регу-
ляторного акта для одержання зауважень і пропозицій від громадськості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної цілі у разі прийняття регуля-
торного акта.

Прийняття регуляторного акта зробить виробництво вищезазначених послуг беззбит-
ковим, дозволить підприємству збільшити обсяги робіт з поточного ремонту та профілак-
тичних робіт, впровадження енергозберігаючих заходів для належного утримання коте-
лень та теплових мереж. Також дасть можливість акумулювати кошти для розрахунків за 
послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідних для забезпечення безперервнос-
ті технологічних процесів, розрахунків з бюджетними організаціями. Головним зовнішнім 
фактором, який негативно може вплинути на дію акта, залишається: ціна газу, інфляція, 
ріст вартості енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, постійна не стовідсоткова 
сплата частини населення за спожиту теплову енергію, що унеможливлює ліквідацію кре-
диторської заборгованості підприємства.

На підприємстві проводиться щомісячний моніторинг відшкодування тарифів фактичним 
затратам на виробництво послуг для різних категорій споживачів.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
Строк дії акта - один рік. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів на вище-

зазначені послуги вартості їх складових, підприємство здійснить коригування тарифів відпо-
відно до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта дозволить підприємству виробляти теплову енер-

гію та надавати послуги теплопостачання без збитків, забезпечити належне утримання коте-
лень і теплових мереж.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження ре-
зультативності регуляторного акта.

Базове відстеження акта здійснювалося з 01.01.2009 р. по 01.07.2010 р. 
Строки проведення періодичного (щомісячного) відстеження з 01.07.2010 р. до слідуючо-

го коригування тарифів.
Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу облікових доку-

ментів та статистичної звітності підприємства.

КОМУНАЛЬНЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “КИЇВТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

“ПРО ПОГОДЖЕННЯ КП КОР”МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ”

держава

КП КОР
“Макарівтепло-
мережа”

Населення. Бю-
джетні установи. 
Госпрозрахунко-
ві підприємства

вигоди
Збільшення прибутку дер-
жавного підприємства
Збільшення обсягів віль-
них оборотних коштів

Покращення рівня та 
якості послуг теплопоста-
чання

витрати
Компенсації, що виплачуються з бю-
джету
Витрати на оборотні активи (паливо, 
електроенергію, ПММ, матеріали тощо) 
та документацію, які необхідні для підго-
товки та виконання регуляторного акта.
Збільшення ціни на послуги

* * * * *

* * * * *

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІД ЧАС ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Перед початком опалювального сезону котельні, те-

плогенераторні й калориферні установки, печі та інші 
опалювальні прилади мають бути старанно перевірені й 
відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не по-
винні експлуатуватися.

Очищення димоходів та печей від сажі потрібно про-
водити перед початком опалювального сезону, а також 
протягом усього періоду експлуатації, а саме:

- печі періодичної дії на твердому та рідкому паливі - 
не рідше одного разу на три місяці;

- печі та опалювальні прилади безперервної дії - не 
рідше одного разу на два місяці;

- кухонні плити та кип’ятильники - один раз на місяць.
На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять 

димові канали, повинні бути підштукатурені, побілені.
Улаштування тимчасових печей у приміщеннях не до-

зволяється, а також користуватись електроприладами та 
обігрівачами кустарного виробництва.

Проводити профілактичний огляд електрообладнан-
ня повинні кваліфіковані електрики.

Приміщення мають бути забезпечені первинними за-
собами пожежогасіння, вогнегасниками встановлених 
норм.

При виникненні пожежі повідомте про це за телефо-
нами: “101”, 5-13-77 або 2-12-85 до пожежних частин 
смт.Макарів та с.Бишів, треба евакуювати людей та за-
брати цінні документи з приміщення і приступити до га-
сіння вогню наявними засобами пожежогасіння до при-
буття пожежних підрозділів.

Служба держпожнагляду Макарівського 
РВ ГУ МНС України в Київській області.

* * * * *

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

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

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

ФАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ 
С П Е Ц І А Л І С Т А  1 - О Ї  К А Т Е Г О Р І Ї 

( З Е М Л Е В П О Р Я Д Н И К А ) .
Вимоги до кандидата: стаж робити на державній 

службі не менше трьох років. Заробітна плата - згідно 
штатного розпису.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють заяву на ім’я голови конкурсної комісії, заяву про 
участь у конкурсі, особистий листок, копії документів 
про освіту та паспорта.

Заяви приймаються з дня опублікування оголо-
шення за адресою: с. Фасова, вул. І.Франка, 2.
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КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

МОЛОДА СІМ’Я  В МАКАРОВІ 
НАЙМЕ НЯНЮ. ТЕЛЕФОН - 097-
449-29-41.

ПРОДАЮ трактор Т-16М 1972 
року випуску в хорошому стані, 
с. Великий Карашин. Телефон – 
097-620-13-17, Анатолій.

ПРОДАЮ цегляний будинок, при-
датний для проживання, із земель-
ною ділянкою 0,40 га у центрі села 
Великий Карашин. Ціна - за домов-
леністю. Телефони: 066-780-37-32 
- Алла; 050-508-83-43 - Таня.

ПРОДАЮ автомобіль „ВАЗ-2107” 
2006 року випуску у відмінному 
стані, пробіг – 48 тис. км. Ціна – за 
домовленістю. Телефони: 5-24-07; 
050-382-61-52.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ теличку ві-
ком 3,5 місяця. Ціна - за домовле-
ністю. Макарів. КУПЛЮ солому. Те-
лефон - 093-061-83-80.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ гараж в Ма-
карові, провулок Яровий. Телефон 
098-322-89-16.

Колектив Соснівської сільської ради та депутатський 
корпус висловлюють глибокі співчуття головному аг-
роному СТОВ “Зоря” Нечипоруку Михайлу Миколайо-
вичу з приводу тяжкої втрати - смерті матері

Галини Олександрівни.

Адміністрація, профком та всі працівники СТОВ «Зоря» 
с. Соснівка висловлюють глибокі співчуття головному 
агроному Нечипоруку Михайлу Миколайовичу та його 
дружині бухгалтеру товариства Тамарі Іванівні з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері

Галини Олександрівни.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ
У  Макарівському відділенні №3033 

ВАТ “Ощадбанк“ відкрито рахунок 
№81334 багатодітній сім’ї (5 дітей) 
ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ Тетяні Пилипівні, 
яка постраждала від пожежі.

Дякуємо всім чуйним і небайду-
жим до чужого горя людям.

Сім’я ВАСИЛЬКІВСЬКИХ.

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

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

ШПАЛЕРИ (ОБОЇ). ПЛИТКА КЕРАМІЧНА
смт Макарів, вулиця Гагаріна, 11. 

Телефони: 5-28-69, 050-441-35-75.

ПОТОМСТВЕНА 
ЗНАХАРКА ЗІНАЇДА

БУДЕ ПРОВОДИТИ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
Зінаїда вишепчує старовинними молитвами, підіймає 

життєдайну силу людини за допомогою єрусалимських 
свічок.

Зінаїда – це захист від чарів та нечесті для Вас і Вашої 
родини.

Зінаїда знімає вінець безшлюбності, печать одино-
кості, родове прокляття, навіть зроблене на смерть. Зі-
наїда володарка дару.

Погано ведеться господарство? – мати при собі 
пригорщу землі з подвір’я.

Втомилися чекати кохання? – мати з собою замок 
з ключем.

Мрієте мати дитину? – мати пелюшки і три яйця.
Немає злагоди в сім’ї? – мати з собою  півлітрову 

банку з водою і три свічки.
Повернути чоловічу силу? – для цього мати з собою 

пачку солі.
Позбавити пияцтва? -  мати сорочку або футболку.
Зінаїда поставить щит та оберег на бізнес і на життя.
Діти з переляком і подібними проблемами до 

5-ти років приймаються безкоштовно.
(Свідоцтво серії ВОЗ №567045 від 21.05.2009 р.)
Вартість індивідуального прийому - 20 гривень. 

Прийом ведеться без вихідних з 1 грудня по 6 
грудня із 8.00 до 17.00 за адресою: Макарів, зу-
пинка “Кочубея”.

Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7  –  3 0 9 - 1 9 - 6 6 . 

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право осо-
бистої власності на земельну ділянку серії 
КВ №030557, виданий 17 березня 2004 
року Макарівським відділом земельних 
ресурсів райдержадміністрації на підставі 
рішення Ясногородської сільської ради від 
24 грудня 2003 року за №97-9-ХХІV скли-
кання на ім’я: ФРИЗОРЕНКА Анатолія 
Андроновича, ФРИЗОРЕНКА Миколи 
Андроновича та БЄЛЄНЬКОЇ Марії Ан-
дронівни, вважати недійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Минув рік, як не стало дорогої нам 

людини – підступна смерть забрала від 

нас прекрасного чоловіка, люблячого 

батька, ніжного дідуся

ПОТАПОВИЧА Остапа Кузьмовича.

Вічна пам’ять тобі – добрий, мудрий, 

надзвичайно трудолюбивий, найкращий у світі. Ти за-

вжди в наших серцях.

У глибокій скорботі дружина, діти, внуки.

У П РА В Л І Н Н Я  Д Е Р Ж К О М З Е М У 
У  М А К А Р І В С Ь К О М У  РА Й О Н І 

О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

головного спеціаліста відділу державного 
земельного кадастру управління 

Держкомзему у Макарівському районі.
Вимоги: освіта вища – землевпорядкування та ка-

дастр, геодезія, стаж роботи за фахом не менше 3 ро-
ків, стаж роботи в державній службі не менше 2 років.

МАКАРІВ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 18.
ТЕЛЕФОН – 5-13-48.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТИНИ.
ВИГОТОВЛЕННЯ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

КОПАЄМО КРИНИЦІ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-994-64-55, 093-073-11-66.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ СМТ  МАКАРІВ 
ТА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ! 

24 листопада 2010 р. відкрито ма-
газин торгової марки “Мультигейн”, 
який розташований в Макарові по 
вул. Кірова, 27. В асортименті - ком-
бікорм для всіх видів тварин і птиці, 
а також борошно, крупи, макарони. 

Ласкаво просимо завітати до нас!!!

Підприємство, що 
розташоване в с. Копи-
лів Макарівського р-ну, 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ РІЗНОРОБОЧОГО. 
Вимоги: чоловік віком від 25 років, досвід роботи в 

господарській сфері, без шкідливих звичок.
Забезпечуємо харчуванням та доставкою до місця 

роботи.  Заробітна плата - за домовленістю.  
Т Е Л Е Ф О Н  ( 0 9 8 )  3 0 3 - 3 8 - 5 9 . 

ПП «ФУРМАН». ЖИТОМИР.
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 
Німеччина (без свинцю).  БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 

Н А Й Н И Ж Ч І  Ц І Н И .
ТЕЛ.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ГАЗОБЛОК, ПІНОБЛОК (ОБУХІВ, ХАРКІВ).
Ц Е Г Л А  С И Л І К А Т Н А ,  Ч Е Р В О Н А .
Д О С Т А В К А ,  В И В А Н Т А Ж Е Н Н Я .

Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7 - 2 3 5 - 4 2 - 9 9 .

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО 5 ТОНН 
(ДРОВА, ЩЕБІНЬ, ПІСОК І Т. Д.).   ТЕЛ.:  097-080-91-66.

НА ЦЬОМУ МІСЦІ 
МОЖЕ БУТИ ВАШЕ 

ОГОЛОШЕННЯ 
ТЕЛЕФОН  5 - 1 4 - 9 8 .

E-mail: makariv_visti@mail.ru

Він встановлений для того, щоб 
до найголовнішого християнського 
свята люди очистили себе покаян-
ням, молитвою і утриманням, щоб з 
чистим серцем, душею і тілом могли 
благоговійно зустріти Сина Божого, 
який з’явився на світ, і щоб, окрім 
звичайних дарунків, принесли йому 
своє чисте серце і бажання дотриму-
ватися його вчення. 

Пости відрізняються від святко-
вих днів. У свята церква закликає нас 

до дякування Господу і святих за бла-
годіяння, в пости - до примирення з 
Богом і участі в житті, стражданнях і 
смерті Спасителя і святих.  У свята, 
згідно з духовними правилами, церк-
ва благословляє трапезу багату, в 
пости - наказує помірне вживання їжі 
і пиття, і притому їжі не скоромної, а 
пісної. 

У Церковному Статуті чітко про-
писано і час її вживання, і якість. Все 
суворо розраховано з тією метою, 
щоб ослабити в нас пристрасні рухи 
плоті, що розпалюються рясним і со-
лодким харчуванням тіла.

Правила утримання, що діють у 
Різдвяний пост, настільки ж суворі, 
як і в Петров пост. Заборонено м’ясо, 
вершкове масло, молоко, яйця, 
сир. Крім того, в понеділок, середу і 
п’ятницю забороняються риба, вино і 
дозволяється приймати їжу без олії. 

У решту днів - вівторок, четвер, 
субота і неділя - дозволено прийма-
ти їжу з єлеєм (рослинною олією). 

Риба під час посту дозволяється у 
суботні і недільні дні та великі свята, 
наприклад, у свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці, в храмові свя-
та і в дні великих святих, якщо ці дні 
припадають на вівторок або четвер. 
З 2-го по 6 січня пост посилюється, 
і в ці дні навіть у суботу і неділю риба 
не вітається. 

Проте піст тілесний, без посту ду-
ховного, нічого не дає для порятун-
ку душі, навіть навпаки, може бути 
духовно шкідливим, якщо людина, 
утримуючись від їжі, проникається 
свідомістю власної переваги. Справ-
жній піст пов’язаний з тим, щоб утри-
муватися від пристрастей і пороків, 
викорінювати зло, прощати образи.

Піст не мета, а засіб  втамувати 
свою плоть і очиститися від гріхів. 
Без молитви і покаяння він стає лише 
дієтою. 

Тетяна НОВІКОВА 
(УКРІНФОРМ).

НЕ МЕТА,  А ЗАСІБ 
ОЧИСТИТИСЯ ВІД ГРІХІВ

28 ЛИСТОПАДА  - ПОЧАТОК РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
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ОВЕН. З`являється можливiсть почати щось з чистого листа, по-

долати конкуренцiю - i впритул підійти до втiлення своєї мрiї. Сонячне 
затемнення в знаку Овна вiдкриває перiод значних змiн у вашому життi. 

Залишайте позаду сумнiви, але на шляху до успiху бережiть стосунки з тими, хто 
з вами поряд. У середу визначтеся з прiоритетами, а вже у четвер не втрачайте 
часу - починайте те, що планували. В особистому життi теж очiкується чимало 
сюрпризiв, але не розраховуйте тiльки на везiння - проявляйте активнiсть.

Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 5.

ТIЛЕЦЬ. Цей тиждень принесе позитивнi змiни в особистих сто-
сунках. У вас буде можливiсть вiльно висловити свої почуття, хоча 
не виключенi i несподiванi повороти. У роботi проявляйте креативне 

мислення. Всi оригiнальнi iдеї берiть на замiтку, що стануть у нагодi в майбут-
ньому. Сонячне затемнення цього тижня може поставити вас перед вибором: 
щось повинно лишитися в минулому i поступитися мiсцем для нової теми. 
Змiни в справах сприятимуть матерiальному зростанню. У любовi проявляйте 
турботу про партнера, будьте вiдвертi у почуттях i бажаннях.

Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 1.

БЛИЗНЮКИ. У колективi, де ви проводите велику частину часу, 
назрiвають змiни. Спробуйте взяти на себе лідерство. Вашi iдеї будуть 
оригiнальнi, до того ж зараз ви схильнi керуватися не тiльки логiкою, 

але й iнтуїцiєю в контактах з колегами. До середи корисно попрощатися зi 
всiм, що вам заважає в життi, викинути непотрiбнi папери i класифiкувати всi 
документи i файли. Пiсля сонячного затемнення в середу можна не стримува-
ти себе в прагненнях, до яких ви довго йшли. Не вiдкладайте початок справ, 
робiть i приймайте пропозицiї.

Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 4.

РАК. Пiсля четверга потрібно зайнятися новою справою або у вже 
налагодженiй дiяльностi вiдбудеться несподiваний поворот. Це спри-
ятливий час для реалiзацiї кар`єрних планiв. Тому першу половину тиж-

ня добре присвятити входженню в новий образ i завершити домашнi справи 
- пiзнiше на це вже не залишиться часу. В п`ятницю можна робити покупки або 
починати ремонт в будинку, якщо ця тема актуальна. В недiлю вiдпочиньте вiд 
всiх турбот в якому-небудь привабливому мiсцi. Разом з собою вiзьмiть i тих, 
хто чекав вашої уваги.

Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 1.

ЛЕВ. З`являється унiкальна можливiсть перебудувати своє життя 
вiдповiдно до iдеальних уявлень. Кращими iдеями в цей час будуть тi, 
що торкаються питань отримання освiти або пiдвищення квалiфiкацiї, 

далеких поїздок по обмiну досвiдом або просто з метою вiдпочити. Венера з 
Марсом об`єднали свої зусилля - i романтична любов зараз може перекрес-
лити всi плани. Але щоб завоювати увагу коханої людини, потрiбно застосу-
вати нестандартний пiдхiд. У цьому вас чекають найнесподiванiшi сюрпризи.

Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 29.

ДIВА. У понедiлок важлива розмова вiдкриє вам нюанси у стосун-
ках з дiловим або особистим партнером. Не поспiшайте з висновками, 
але й не стримуйте змiни, якi назрiли. Не виключено, що з кимось вашi 

шляхи розiйдуться. З середи починається новий етап i бажано зосередитися 
на першочергових завданнях. Як i ранiше, вдале партнерство буде однiєю зi 
складових вашого успiху. Зробiть стосунки взаємовигiдними - i ви досягнете 
успiху в своїх устремлiннях. У недiлю не обмежуйтесь витратами на задово-
лення - ви цього заслужили.

Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: не має.

ТЕРЕЗИ. Цей тиждень буде початком подiй, якi можуть переверну-
ти ваше особисте життя. У романтичних стосунках є прекрасний шанс 
дiйти логiчного завершення в найбiльш оптимальному виглядi. Час ро-

бити i приймати пропозицiї. А тим, хто в шлюбi, належить обговорити з парт-
нерами новi сумiснi плани. Дiлове партнерство теж може бути переглянуто. 
Сонячне затемнення цього тижня може стимулювати смiливi рiшення i вчин-
ки. У будь-якому випадку варто ретельно зважити всi варiанти, але на якомусь 
обов`язково зупинитися.

Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 29.

СКОРПIОН. Нарештi знiмаються всi обмеження, i тепер удача 
залежить тiльки вiд вашої цiлеспрямованостi i готовностi добре по-
працювати. Починання, якi можна планувати з четверга, одержать 

швидкий розвиток i з часом принесуть пристойнi дивiденди. За роботою не 
пропустiть можливостi, якi вiдкриваються в особистому життi. Ваша енерге-
тика зараз така приваблива, що вдача у протилежної статi гарантована. Щоб 
все встигнути, не забувайте пiдтримувати фiзичну форму вправами, а iмунну 
систему - вiтамiнами.

Сприятливi днi: 3, 5; несприятливi: 30.

СТРIЛЕЦЬ. До всiх ситуацiй у своєму життi зараз пiдходьте творчо 
- прямi шляхи не найближчi до мети. Бережiть клiмат у будинку i стосун-
ки з батьками i дiтьми. Необережне слово може спровокувати конфлiкт. 

Але спокiйна вiдверта розмова у понедiлок може пiти на користь, i проблеми 
відійдуть у минуле. З четверга активно включайтеся в новi теми, просувайте 
проекти, якi чекали свого часу. Це шанс, щоб почати свою любовну iсторiю з 
чистого листа, або зануритися в свiт нових захоплень.

Сприятливi днi: 2, 5; несприятливi: 1.

КОЗЕРIГ.  Не дивлячись на те, що деякi вашi плани не 
реалiзовуються, все одно змiн не уникнути, i вони обiцяють бути пози-
тивними. Якщо в кар`єрi все вас влаштовує, то можна почати ремонт у 

будинку. Краще це зробити в другiй половинi тижня. I на службi, i вдома дове-
деться потрудитися наднормово, але зараз ви закладаєте основи сприятли-
вого розвитку подiй i в найближчому, i у вiддаленому майбутньому. Оточуючих 
як магнiтом тягне до вас. Не втрачайте можливiсть полiпшити свої перспекти-
ви в особистому життi i обзавестися новими, корисними зв`язками.

Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 30.

ВОДОЛIЙ. Головне цього тижня - не розгубитися в тих можливос-
тях, якi перед вами вiдкриваються. Надiйде багато нової iнформацiї, 
можливий несподiваний поворот у справах, який у майбутньому роз-

ширить матерiальнi перспективи. Але хвиля романтичних почуттiв може по-
збавити здатності рацiонально дивитися на речi. Зустрiчi i знайомства цього 
тижня виявляться доленосними. Не стримуйте змiн i прагнiть менше лiтати в 
хмарах - якийсь з напрямiв, що вiдкриваються перед вами, бажано вибрати i 
розвинути за повною програмою.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 3.

РИБИ. У понедiлок несподiвана iнформацiя може порушити звич-
ний хiд подiй. З легким серцем дайте всьому іти своїм звичаєм - що б не 
вiдбувалося, прагнiть взяти з цього користь. До четверга не ухвалюйте 

вiдповiдальних рiшень i не укладайте угод. Намагайтеся розрахуватися з борга-
ми. Сонячне затемнення в середу поставить перед вами новi завдання, якi пози-
тивно позначаться на кар`єрi. Дальнi поїздки, вiдрядження сприятимуть вашому 
успiху i стануть джерелом нових цiкавих знайомств.

Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 4. 

СПОРТ

Минулої суботи дитячо-юнацька спортивна 
школа широко відчинила двері для шануваль-

ників волейболу – спортсменам, вболіваль-
никам і глядачам. 7 команд з нашого району 
та «Музичі» з Києво-Святошинського взяли 
участь у традиційному Кубку пам’яті Михайла 
Бруквенка. 

Ці змагання були започатковані ще за жит-
тя Михайла Харитоновича, адже колишнього 
вчителя фізичної культури знали не лише в 
селищі, а й в усьому районі. Протягом багато-
річної трудової діяльності він виховав не одне 
покоління спортсменів, дехто з них взяв участь 
і у цьогорічних змаганнях. А ще Михайло Брук-
венко більше десяти років працював у район-
ному спортивному товаристві «Колос», яке є 
постійним організатором Кубка.

- Приємно, що кожного року проводять ці 
змагання, - говорить син - Олег Михайлович. 
– Це своєрідне вшанування пам’яті мого бать-
ка, подяка за його роботу. Відрадно, що ця 
традиція зберігається, і я вірю, що ще не одне 
покоління спортсменів буде грати у волейбол, 
і згадка про колишнього вчителя передавати-
меться кожній новій команді. 

«ЛАСТІВКА» - ВОЛОДАР КУБКА

ТУРНІРНИЙ СТАН КОМАНД 
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНУ 2010 р.

ПЕРША ЛІГА:
                  В     Н     П     М’ячі      О
1     „Спиртовик” (Ч.Слобода)        1 4    1    4     64-24     43
2     „Бишів” (Бишів)                13     -    6      41-33    39
3     „Юність” (Пашківка)               11     3    5     39-17     36
4     „Грузьке” (Грузьке)               11     3    5     44-32     36
5     „Партизан” (Кодра)                     9      3     7     38-29     30
6     „Новосілки” (Новосілки)             9     2     8     46-53     29
7     „Фоса” (Фоса)                 5     3   11   39-48     18
8     „Лишня” (Лишня)                 4     4    11    33-59     16
9     „Росія” (Королівка)                 4     4    11    25-34     16
10   „Стимул” (Плахтянка)                4      3    12    23-49     15
11   „МКС-2” (Макарів)                3      -     7     10-24       9

Примітка: “МКС-2“ розпочали грати з другого кола.

Кращий бомбардир першості: Сергій Дяченко - 28 
м’ячів (“НК-Сервіс“, Макарів, Вища ліга).

З восьми команд-учасниць до фіналу діс-
талися найсильніші: макарівські «Ластівка» та 
«Абрис-альфа». «Ластівка», попередньо обігравши 
«Макарів-1» та «ВБСШ» (Бишів), вийшла на паркетний 
майданчик сповнена надій на перемогу над останнім 
суперником. А «Абрисівці», вигравши у «Росії» (Ко-
ролівка) та «Музичів», взагалі були твердо впевнені у 
своїй перемозі, адже саме вони попередні два роки 
поспіль виборювали головний трофей. Тож боротьба 
точилася не на жарт, бо у випадку їхньої чергової пе-
ремоги Кубок лишився б назавжди у команди. Однак 
в першій партії перемогли більш досвідчені волейбо-
лісти – команда «Ластівка». 

В другому таймі емоцій побільшало. «Альфівці» раз 
у раз зрівнювали рахунок по очках. Однак фортуна ви-
рішила зіграти зле з ними і своїми героями вибрала 
гравців «Ластівки».

2:0 – так закінчилася ця вирішальна зустріч 14 розі-
грашу Кубка пам’яті Бруквенка.

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

НАЙ-НАЙ

“КРАЩА БАБУСЯ”  НЬЮ-ЙОРКА ПОХОДЖЕННЯМ З УКРАЇНИ 
У Нью-Йорку відбувся конкурс “Ваше високосте, бабуся”, участь у якому брали літні жительки міста. Пере-

можницею стала уродженка України, 86-річна Шифра Блінова. За словами суддів, якими були місцеві пенсіо-
нери, переможницю, яка проживає у Брукліні, було відзначено за неймовірну енергійність для своїх років. 

Нинішній конкурс для переможниці став уже четвертим, проте виграла Блінова вперше. За словами 
пенсіонерки, секрет її успіху полягає у ставленні до життя. 

Вперше конкурс  бабусь відбувся у Нью-Йорку в 2001 році. Переможницям вручають корону, скляну 
статуетку, а також кушетку. 

У Канаді стало відомо про дитину-підприємця, 
який відкрив свою справу в три роки.  Свій бізнес 
Райан Росс почав з продажу курячих яєць. За допо-
могою мами він влаштував у дворі курячу ферму з 
60 несучок, які кожен день приносили малюку по 15 
доларів, повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на 
відкриті джерела.  

Реалізовував свою продукцію юний комерсант 
там, де збиралося найбільше народу - біля церкви 
і на фермерському ринку. А згодом вирішив “деле-
гувати повноваження”, найнявши на роботу інших 
дітей, старших від себе.  Під  чуйним керівництвом 
Росса-молодшого вони косили газони. За годину  
бригада отримувала по 20 доларів, з яких тільки 5 

він залишав собі.
Райан розказує, що багато хто не вірив, що ди-

тина може займатися бізнесом, підтримку він знай-
шов тільки у батьків. “Мама навчила мене правилу, 
яке я називаю “80-10-10”: 80% прибутку я інвестую 
в розвиток бізнесу, 10% віддаю на благодійність, а 
решту 10% витрачаю сам”, - зізнався він.

Юний підприємець вважає, що кожна дитина 
може досягти успіху в бізнесі, головне розуміти, 
для того, “щоб виконати роботу, яка дуже важка 
для тебе, ти можеш найняти інших людей”.

Зараз Райану 9 років, він навчається у школі, 
грає з друзями, інвестує гроші у нерухомість і вже 
майже мільйонер.

Звичайні паперові сервет-
ки і трохи винахідливості стали 
головним знаряддям злочину 
для серійного грабіжника в Сан-
Франциско: саме за допомогою 
таких нехитрих засобів шахрай 
добував гроші з банкоматів.

Джерелом легкого доходу 
для винахідливого молодика 
стали банкомати у кількох райо-
нах міста. Схема була проста: 
шахрай акуратно запихав сер-
ветки у проріз для видачі грошей 
і чекав, поки хтось підійде зня-
ти гроші. Клієнт, виконавши всі 

необхідні дії для зняття грошей, 
дивувався з того, що банкноти 
не з’являються, і грішив на збій 
у роботі банкомату. Він вирушав 
до іншого автомата, а злодюжка 
спокійно виймав заховану там 
серветку, услід за якою з прорі-
зу виходили і гроші. Якою сумою 
встиг розжитися спритний шах-
рай, поліція не повідомляє. 

Щоб не стати жертвою поді-
бного обману, правоохоронці ра-
дять ретельно перевіряти проріз 
для видачі грошей на предмет 
сторонніх предметів, що заважа-

ють банкнотам виходити назовні. 
У разі виявлення таких присто-
сувань або при підозрі на їх на-
явність необхідно телефонувати 
за номером, вказаним для таких 
випадків на корпусі банкомату 
або банківській картці.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

М О Л О Д И Й  Т А  Р А Н Н І Й

ШАХРАЙСТВО

ПОГРАБУВАТИ МОЖУТЬ 
І ЗА ДОПОМОГОЮ  ...СЕРВЕТКИ   


