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БУДЬТЕ З НАМИ – 
ЧИТАЙТЕ  

«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»!
Триває передплата „Макарівських вістей”  на  2011 рік. 
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що район-

ка ні разу не підводила своїх читачів. Ми й надалі опе-
ративно інформуватимемо вас про життя Макарівщини та його людей, на-
даватимемо, враховуючи читацькі пропозиції та побажання, консультативну 
допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих новин 
області, країни, світу, астрологічних прогнозів, надаватимемо корисні поради 
в господарських справах. До вашої уваги 7 програм телебачення, реклама.

Щоб отримати газету уже з 1 січня 2011 року, завітайте до найближчого від-
ділення зв’язку й оформіть передплату.

П Е Р Е Д П Л А Т Н А  В А Р Т І С Т Ь :
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ!

Щиро вітаємо всіх працівників районного відділу 
ГУ МВС України в Київській області з професійним 
святом!

На міліцію покладено виключно відповідальне і бла-
городне завдання - захист життя і здоров’я людей, прав 
і свобод громадянина, інтересів держави і суспільства 
від протиправних посягань, ведення боротьби із зло-
чинністю, охорона громадського порядку, забезпечен-
ня громадської безпеки.

Переконані, що завдяки відповідальному ставленню 
до службових обов’язків, вмінню долати труднощі та за 
умови всебічної підтримки з боку суспільства праців-
ники міліції з честю виконають поставлені завдання із 
зміцнення законності і правопорядку.

В цей день висловлюємо щиру вдячність всім пра-
цівникам та ветеранам міліції за самовіддану працю, 
бажаємо і надалі мужності, витримки й наснаги, нехай 
удача та професійні успіхи будуть вашими постійними 
супутниками у житті!

В ПОЛІ ЗОРУ  -  ЗАПОБІГАННЯ 
ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ

7 грудня в райдержадміністрації відбулося засідання 
постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій. Провів його заступник голо-
ви райдержадміністрації О.Гуменюк за участю керівника 
апарату райдержадміністрації С.Прунцева, начальника 
відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміні-
страції П.Кунакова та інших. Основним і нагальним пи-
танням для розгляду на засіданні було схвалення заходів 
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах ра-
йону в зимовий період 2010-2011 роках.

ВЧИЛИСЯ ПРЕДСТАВНИКИ 
МОЛОДІЖНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

9 грудня в райдержадміністрації відбулося навчан-
ня представників Макарівської молодіжної адміністра-
ції - учнів Макарівського НВК „Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - природничо-математичний ліцей” та Ма-
карівського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– районна гімназія”, яке було проведене керівниками і 
працівниками структурних підрозділів райдержадміні-
страції економіки та фінансів, організаційно-кадрової 
роботи, роботи з неповнолітніми та міжнародних від-
носин мала можливість отримати відповіді на питання, 
які їх зацікавили та ознайомитися з порядком ведення 
документації.

НАРАДА КЕРІВНИКІВ
13 грудня голова райдержадміністрації 

Я.Добрянський провів апаратну нараду з керівниками 
установ і організацій району щодо розгляду стану про-
кладання та ремонту мереж теплопостачання на тери-
торії Макарівської селищної ради, стану та перспектив 
позашкільної освіти в районі, підсумків роботи район-
ної служби зайнятості за 2010 рік та підвищення якості 
організації громадських робіт в районі та стану напо-
внення інформацією розділів на сайті Макарівської 
райдержадміністрації.

Сектор з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськістю та ЗМІ 
апарату райдержадміністрації.

Підводячи підсумки 
останнього осіннього міся-
ця, він, зокрема, нагадав, 
що головною зовнішньопо-
літичною подією для країни 
став, безперечно, Саміт 
Україна - ЄС. Про нього 
вже сказано доcить бага-
то. Але варто нагадати, що 
саме цей саміт відзначив-
ся надзвичайно важливим 
рішенням, яке матиме сер-
йозні наслідки для держави 
- ухваленням Плану дій для 
України щодо встановлен-
ня безвізового режиму для 
короткострокових поїздок 
громадян. Це перший дій-
сно серйозний крок нашої 
держави у напрямку до Єв-
ропи.

Одна з головних вну-
трішніх подій листопада 
- практичне визначення 
дати парламентських ви-
борів. Політолог нагадав, 
що дату проведення ви-

борів наприкінці жовтня 
2012 року визначила Вер-
ховна Рада. Перше голо-
сування вже відбулося. 
Рішення підтримано кон-
ституційною більшістю. 
“Це означає, що, в прин-
ципі, дуже висока віро-
гідність того, що десь на 
початку лютого, вже оста-
точно буде визначена дата 
нових парламентських ви-
борів. Саме такий варіант 
влаштовує і Президента, 
і правлячу партію, і абсо-
лютну більшість депутат-
ського корпусу”,- вважає 
Володимир Фесенко.

Оцінюючи недавні про-
тестні акції підприємців, 
політолог помітив певний 
парадокс - з одного боку, 
зростання протестних на-
строїв, а з іншого, - полі-
тична апатія населення. Як 
відомо, половина україн-
ських громадян нещодав-

ні місцеві вибори просто 
проігнорувала. У великих 
містах ця цифра сягала, на-
віть, близько 60 відсотків. 
10 відсотків виборців про-
голосували проти всіх по-
літичних сил.

На думку політолога 
під час виборів відбуло-
ся опробування механіз-
мів керованої демократії. 
Зокрема, одним з таких 
механізмів він вважає змі-
шану виборчу систему. 
Саме після місцевих вибо-
рів прозвучали заяви, що, 
скоріше за все, і наступні 
парламентські вибори від-
будуться на цій же основі.

Ще одна тенденція - 
розширення та закріплен-
ня політичного домінуван-
ня “Партії регіонів”. Одне з 
пояснень цього феномену 
- відсутність серйозної по-
літичної альтернативи, а 
також кризовий стан укра-
їнської опозиції. Партія 
“Батьківщина”, за виклю-
ченням декількох регіо-
нів - Волинь, Рівненщина, 
Хмельницька область - 
фактично не була здат-
на конкурувати з партією 
влади.

ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

ОСІННІ ПОТРЯСІННЯ В 
ПЕРСПЕКТИВІ 

ПОЛІТИЧНОГО ГРУДНЯ
Якщо місяць, що минув, у зовнішній політиці був 

цілком закономірним і прогнозованим, то в середині 
країни він виявився доволі напруженим. Але кінець 
року має бути логічним і закономірним, вважає відо-
мий політолог, директор Інституту проблем управ-
ління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО.

Напередодні дня Святого Мико-
лая та Нового року під патронатом 
губернатора Київщини проходить 
акція „Диво творить чарівник!” 

Найпотаємніші мрії дітей Ки-
ївської області збуваються.

Здійсни свою мрію – напиши 
листа Чарівнику.

Чарівник завітає до дітей Ки-
ївщини.

Напередодні дня Святого Мико-
лая та Нового року в оселі, де жи-
вуть діти, нечутно прийде Миколай 
Чудотворець й непомітно принесе 
жадані дарунки – саме ті, які собі на-
мріяли слухняні хлопчики й дівчатка.  

А дізнається він про мрії маленьких 
українців з дитячих листів. Саме 
тому діти Київщини напишуть листи-
прохання Чарівнику, які покладуть 
у казкові скриньки, що будуть зна-
ходитися у містах та селах на голо-
вних майданах, площах та вулицях. 
У листі мають бути зазначені ім’я та 
прізвище дитини, вік, опис пода-
рунка, зворотна адреса. А Чарівник 
неодмінно здійснить бажання усіх 
дітей, крокуючи передноворічною 
Київщиною стежками дитячих мрій.

 А розпочнеться здійснення ди-
тячих побажань на святі «Чудо тво-
рить Миколай…», що відбудеться з 

ініціативи голови Київської облас-
ної державної адміністрації Ана-
толія Йосиповича Присяжнюка 18 
грудня 2010 року в Палаці культури 
«Росава» міста Біла Церква.

Чемні і слухняні діти, які є гордістю 
Київщини, отримають під час святко-
вого дійства перші подарунки і со-
лодощі. А потім Чарівник вирушить у 
дорогу виконувати найпотаємніші ба-
жання усіх, хто написав йому листа.

Отже, пропонуємо дітям Київ-
щини віком до 12-ти років написати 
Чарівнику листи здійснення мрій!

Прес-служба 
облдержадміністрації.

„ДИВО ТВОРИТЬ ЧАРІВНИК!”

16 квітня 2011 року 50 тисяч волонтерів 
візьмуть участь у національній кампанії «Зро-
бимо Україну чистою». Вони прибиратимуть 
вулиці, парки та сквери від сміття. Приєд-
натися до них може кожен, хто не вважає за 
норму купи непотребу на вулицях своїх місте-
чок та сіл, розбиті пляшки та бруд на пляжах і 
в зонах відпочинку.

Координатор кампанії Юрій Пивоварен-
ко переконаний, що людина, яка бодай один 
раз взяла участь у громадському прибиран-
ні, більше ніколи не кине недопалок повз 
урну. Тому активісти прагнуть залучити як-
найбільше людей до очищення міст від сти-
хійних звалищ.

Ідея провести загальнонаціональну кам-

панію з прибирання усієї країни виникла че-
рез те, що, по-перше, в Україні вже є дуже 
багато людей, які проводять місцеві толоки, 
ініціюють очищення прибудинкових терито-
рій, парків. Проте ці громадські рухи нечис-
ленні, а відтак — невпливові. Об’єднавши їх, 
можна створити потужну кампанію, яка і міс-
та прибере, і вплине на свідомість простих 
українців і чиновників. По-друге, прибирання 
хаотичних смітників — це рух, у якому задіяні 
багато країн Європи. Загальнодержавні при-
бирання з ініціативи громадських організацій 
уже неодноразово відбувалися в Естонії, Лит-
ві, Латвії, Словенії, Румунії, Португалії, Бра-
зилії та Австралії. Тож механізм проведення 
таких кампаній уже відпрацьований.

ВОЛОНТЕРИ ТА ЕКОЛОГИ ПРИЗНАЧИЛИ ДАТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИБИРАННЯ КРАЇНИ

ТАРИФИ НА ОПАЛЕННЯ ЗРОСЛИ
Національна комісія регулювання електроенергетики 14 

грудня провела масштабний перегляд тарифів на теплову 
енергетику. Їх змінили для 160 теплопостачальних компаній. 
Вони вступлять в дію з 1 січня 2011 року.

УКРАЇНУ ЧЕКАЄ 
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Відповідний законопроект уже підготовлений, також 
визначений порядок і терміни його реалізації. Уряд ініціює 
зокрема, поступове збільшення пенсійного віку для жінок і 
переходу до нагромаджувальної пенсійної системи. На дум-
ку ініціаторів, це допоможе скоротити бюджет Пенсійного 
фонду.

За повідомленнями 
інформагентств.
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Завдяки фракції Партії регіонів у Київській обласній раді (го-
лова фракції – перший заступник голови Київської обласної ради 
Андрій Долганов) був визначений статус і гарантії діяльності опо-
зиції. У прийнятому регламенті в розділі «Опозиційна діяльність в 
раді» міститься визначення мети опозиційної діяльності, порядку 
набуття статусу опозиції та порядок здійснення опозиційної ді-

яльності. 
Зокрема, 
в и з н а ч а -
ється, що 
опозицій-
ною є ді-
я л ь н і с т ь 
д е п у -
т а т с ь к и х 
ф р а к ц і й , 
яка спря-
мована на 
р е а л і з а -
цію про-
грам і про-
п о з и ц і й , 
а л ь т е р -
нативних 

до дій чинної влади. Рішення про опозиційну діяльність ухвалю-
ється відповідною депутатською фракцією на своєму засіданні 
й оформлюється відповідною заявою за підписом уповноваже-
ного представника депутатської фракції. Заява про опозиційну 
діяльність виголошується уповноваженим представником депу-
татської фракції на пленарному засіданні обласної ради та реє-
струється у відповідному порядку в секретаріаті сесії.

Опозиційні фракції мають право вносити пропозиції до пла-
ну роботи ради, порядку денного її пленарних засідань, по-
стійних комісій та проекти рішень ради. Опозиційні депутатські 
фракції мають право претендувати на головування у двох по-
стійних комісіях обласної ради. Зокрема, депутат Київської об-
ласної ради від ВО «Свобода» Андрій Мохник очолив постійну 
комісію з питань свободи слова та засобів масової інформації.

Статус опозиції вперше в Україні відображений в регламенті 
органу місцевого самоврядування - у регламенті Київської облра-
ди VI-го скликання, який депутати прийняли 7 грудня.

Прес-служба фракції Партії регіонів 
у Київській обласній раді.

СТАТУС І ГАРАНТІЇ 
ОПОЗИЦІЇ

№ 
п/п

Назва проекту регуля-
торного акта

Ціль прийняття регуля-
торного акта

Термін роз-
робки проекту 
регуляторного 
акта (квартал)

Найменування підрозділу, відпо-
відального за розробку проекту 

регуляторного акта, № телефону

1 Розпорядження голо-
ви райдержадміністра-
ції  „Про Порядок  част-
кового відшкодування 
з місцевого бюджету 
відсоткових ставок за 
кредитами, залученими 
суб’єктами малого та 
середнього підприємни-
цтва для реалізації інвес-
тиційних проектів”

Затвердження По-
рядку часткового відшко-
дування з місцевого бю-
джету відсоткових ставок 
за кредитами, залучени-
ми суб’єктами малого та 
середнього підприємни-
цтва для реалізації інвес-
тиційних проектів.

Фінансова  підтримка 
суб’єктів малого бізнесу

І квартал 
2011 року

Відділ економіки 
райдержадміністрації
Тел.  0457851308

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Макарівської  райдержадміністрації  на 2011 рік 

Перший заступник голови адміністрації                                                                                 А.Ю.ГРІНЕНКО.      

ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ 
В ЦІЛОМУ ЗРОСЛО

За даними Головного управління статистики в Київ-
ській області у січні-листопаді 2010-го сільськогосподар-
ськими підприємствами Макарівського району (крім ма-
лих) реалізовано на забій 3073 ц худоби та птиці (у живій 
вазі), що на 21 % менше порівняно з відповідним періо-
дом минулого року,  вироблено 64104 ц молока (на 7,6% 
більше), 197 млн. яєць (на 14,4% більше).

На 1 грудня поголів’я великої рогатої худоби в сіль-
ськогосподарських підприємствах (крім малих) станови-
ло 4614 голів (на 0,8% більше порівняно з 1 груднем 2009 
р.), у тому числі корів – 1940 (на 1,6% менше); свиней – 
856 (у 2,4 р. більше), овець – 558 (на 8, 7% менше), птиці 
– 706,6 тис. голів (на 8,8% менше).

Порівняно з січнем-листопадом 2009 р. у сільськогос-
подарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощуван-
ня худоби та птиці збільшився у 1,5 раза. Середньодобові 
прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відго-
дівлі та нагулі збільшилися на 2,1%, свиней – на 43,3% та 
відповідно становили 447 г та 202 г.

ЗВЕРНЕНЬ ПОБІЛЬШАЛО
 З 1 серпня до управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації надійшло 1122 звернень 
жителів району щодо призначення субсидії на тверде пали-
во та скраплений газ готівкою та на житлово-комунальні по-
слуги. Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 
14.07.2010 №621 „Про посилення соціального захисту насе-
лення під час оплати житлово-комунальних послуг” призна-
чено субсидій на житлово-комунальні послуги 483 одержу-
вачам, на тверде паливо та скраплений газ -123. Не набули 
права призначення субсидії з різних причин 400 заявників.

ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ІНВАЛІДІВ 
ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Цього року управління  праці та соціального захисту на-
селення райдержадміністрації надало допомогу 103 інвалі-
дам району в засобах реабілітації та протезно-ортопедичних 
виробах, в т. ч. десятьох забезпечили інвалідними коляска-
ми. Нещодавно з нагоди відзначення Міжнародного дня ін-
валідів вручили інвалідні коляски: В.М. Живазі з Маковища, 
В.І. Штименку з Андріївки, К.Г. Підлісній та М.П. Присяжнюку 
з Макарова, В.М. Тимошенку з Ніжилович, а також багатьом 
- продуктові набори. Відрадно відзначити, що знаходяться 
добродійники, яким не байдуже, як живуть інваліди, у чому 
мають потреби, і допомагають у вирішенні насушних побу-
тових проблем. 

ІНФЛЯЦІЇ ПО 
ОБЛАСТІ – 100,9%

За даними Держкомстату України індекс 
споживчих цін по Україні у листопаді 2010 р. у 
порівнянні з жовтнем склав 100,3%, груднем 
2009 р.  – 108,2%.

По Київській області індекс споживчих цін 
становив у листопаді 2010 р. до жовтня 2010 р. – 
100,9%, до грудня 2009 р. – 107%.

За дорученням начальника ГУС –
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики 
у Макарівському районі.

ЦИФРИ І ФАКТИ

Закінчення. 
Початок на 1 стор.

Наявний успіх нових політичних 
сил, у першу чергу, “Свободи” і, пев-
ною мірою, “Фронту змін”, а також 
регіональних проектів. У більшос-
ті обласних центрів України, крім 
сходу і частково півдня, мерами 
ставали, як правило, представники 
політичних сил, які не відносяться 
ні до правлячої, ні до головної опо-
зиційної сили. Одночасно слід від-
значити і відчутну поразку попере-
дніх партій влади - “Батьківщини” і 
“Нашої України”, які, на думку полі-
толога, знаходяться в глибокій по-
літичній кризі.

Інша внутрішньополітична тен-
денція, на яку звернув увагу Воло-
димир Фесенко, - нова хвиля зрос-
тання соціально-політичної напруги. 
“Київський майдан знову опинився в 
епіцентрі української політики. Сим-
волічно, що він був “реанімований” 
22 листопада, в річницю Помаран-
чевої революції. Але в порівнянні з 

майданом-2004, він менш політи-
зований. В усякому разі, на початку 
протестів відбувалося свідоме його 
дистанціювання від партійних прапо-
рів”, - зазначив він. 

Говорячи про причини меншої 
масовості протестних актів, політо-
лог відзначив, що “коли в країні така 
величезна політична апатія, вивести 
людей на вулицю дуже і дуже важко. 
Крім того, схоже на те, що інші соці-
альні верстви - пенсіонери, бюджет-
ники - поки не схильні підтримувати 
акцію підприємців. Розбіжності ін-
тересів різних соціальних груп про-
явилися і завадили розширенню 
масштабів цього майдану”.

В той же час, “майдан наочно 
продемонстрував, що одна частина 
підприємців схильна шукати компро-
місу і домовлятися, а інша - працює 
на свою майбутню політичну кар’єру. 
Думаю, що на суто політичні поступ-
ки ні Президент, ні уряд не підуть”, - 
підкреслив експерт. 

Говорячи про перспективи груд-

ня, Володимир Фесенко зазначив, 
що Україну очікує прискорене ухва-
лення бюджету на наступний рік. 
Часу залишилось обмаль, тож осо-
бливих обговорень не буде.

 Він також не виключає нової 
хвилі законодавчих і реформатор-
ських ініціатив влади - розгляд і 
обговорення трудового й житлово-
го кодексів. Україну очікує і адміні-
стративна реформа, інші важливі 
законодавчі акти. Тому грудень у 
роботі парламенту може бути до-
сить насиченим. 

Але можливий й інший варіант: “У 
зв’язку з тим, що деякі складні і непо-
пулярні законодавчі ініціативи уряду 
можуть викликати небажаний резо-
нанс, щоб не створювати ланцюгу 
соціальних протестів, їх перенесуть 
на наступну сесію Верховної Ради. 
Така ж саме ситуація може бути і з 
адміністративною реформою”, вва-
жає політолог.

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.
(УКРІНФОРМ)

ОСІННІ ПОТРЯСІННЯ В ПЕРСПЕКТИВІ 
ПОЛІТИЧНОГО ГРУДНЯ

І якщо робити висновок з 1999 
року, минуле цього боязкого пред-
ставника фауни навряд чи можна 
назвати світлим. Тоді ми теж з ра-
дістю зустрічали рік клаповухого 
символа плодючості, потомства і 
спокою, а він приніс чимало сум-
них подій. По-перше, вторгнення 
американських військових на те-
риторію Югославії з величезною 
кількістю смертей і руйнувань. По-
друге, шокуючі теракти в Москві, 
Волгодонську і Буйнакську (вибухи 
багатоповерхових будинків, у тор-
говельних центрах), у результаті 
яких загинули сотні людей. По-
третє, продовження чеченської ві-
йни, що не давала спокійно жити і 
країнам-сусідам.

Саме наприкінці 1999-го ро-
сійський президент Борис Єль-
цин достроково пішов у відстав-
ку, передавши повноваження 
прем’єр-міністру Володимиру Пу-
тіну, колишньому голові ФСБ. А от 
в Україні треті вибори президента 
країни були більш демократични-
ми. Боротьба розгорнулася між 
діючим президентом Леонідом 
Кучмою й очільником Компартії Пе-
тром Симоненком. І країна віддала 
перевагу колишньому 
“червоному директо-
ру”, а не лідеру КПУ. 
Щоправда, в першому 
турі Кучма не набрав 
більш як 50 відсотків 
голосів. Він переміг 

у другому: за нього проголосував 
тоді кожний третій українець. 

До речі, саме в 1999 році були 
в основному ліквідовані і важкі на-
слідки дефолту серпня 1998 року. 
Отже, є всі підстави припустити, 
що і 2011 рік не обійдеться без 
серйозних катаклізмів, однак хо-
четься вірити, що світ і наша краї-
на остаточно вийдуть з глобальної 
економічної кризи, і всі ми зітхнемо 
спокійніше.

ЗОВСІМ НЕБАГАТО ІСТОРІЇ

ДВАНАДЦЯТЬ  РОКІВ ТОМУ МИ ТЕЖ ЗУСТРІЧАЛИ 
РІК КРОЛИКА

Важко собі уявити Новий Рік без ялинки. Незадовго до 
свята люди починають міркувати: де її придбати і яку кра-
ще – справжню чи штучну? Це вже справа вподобань і сма-
ків кожного. Практичніше, звичайно, придбати в магазині 
чи на ринку штучну – і сміття від неї менше і прослужить 
вона не один рік. Ціни на пухнасті сосни коливаються від 
90 гривень - 30-50 сантиметрові та до 350 гривень за 1,5 
метрові. Двох метрова ялинка коштує від 450 грн. на сьо-
годні і це ще за ціною минулого року.  

Якщо хочеться справжнього, знайомого з дитинства 
аромату свята, то можна придбати живу красуню. У нас 
в районі з наступного понеділка і до самого свята ялинки 
для населення будуть продавати у Забуянському, Бишів-
ському, Небилицькому, Ніжиловицькому та Макарівському 
лісництвах. Ціни на них коливатимуться: за сосну висотою 
до одного метра – 34 грн.; 4-5 метрів – 440 грн.; за ялину 
висотою до одного метра – 35 грн.; 4-5 метрів – 542 грн. У 
середньому, новорічну ялинку висотою 1-3 метра можна 
буде придбати за 50 грн.  Правопорушників, які будуть ви-
рубувати деревця незаконно, каратимуть великими штра-
фами, що значно перевищують ціни навіть на саму велику 
й пухнасту ялинку.

 Тож, якщо вже хочеться водити хороводи навколо ві-
чнозеленого символу Нового Року, краще купити ялинку 
чи сосну в спеціалізованих місцях продажу, тоді коштів ви-
стачить на подарунки та святковий стіл.

ДЕ МОЖНА ПРИДБАТИ 
ЗЕЛЕНУ КРАСУНЮ?
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У районному будинку культу-
ри до Міжнародного Дня інвалі-
дів відбулася презентація картин 
двох художників-інвалідів: Мико-
ли Присяжнюка з Фасівочки та Ві-
кторії Мкртчан з Бишева. Доля та 
незламне прагнення до життя цих 
двох талановитих людей вражає.

 Микола Петрович 30 років 
пропрацював лікарем, все життя 
допомагав людям, та важка трав-
ма посадила чоловіка в інвалідний 
візок. Життя ніби зупинилося… 
Прикутий до ліжка він більше не 
міг працювати. Робота, колеги, 
знайомі залишились в іншому, 
здоровому, щасливому минулому. 
Звичні справи стали для Миколи 
Петровича справжнім випробу-
ванням, важко було навіть склянку 
води взяти до рук, довелось за-
ново вчитися жити майже нерухо-
мим. Проте зламатися він собі не 
дозволив. Зібравшись з думками, 
вирішив знову почати жити не 
тільки для себе, а й для людей.

Якось, розглядаючи старий 
фотоальбом, згадав, що колись 
добре креслив, малював заголо-
вки в шкільній стінгазеті, і само 

по собі прийшло бажання взя-
тися за пензель. Спочатку пере-
мальовував фотографії, з часом 
почав малювати з натури пейза-
жі, уподобав натюрморти, жіночі 

портрети... Картин ставало деда-
лі більше і техніка малювання що-
разу вдосконалювалась. 

- Ідея створити виставку кар-
тин виникла у 
моїх друзів, які 
часто приходили 
навідати мене 
й бачили як я 
малюю, – роз-
повідає Микола 
Петрович. –  Для 
мене вона пер-
ша, тому я почав 
активно готува-
тися, за три роки 
намалював 450 
картин. Тут, у бу-
динку культури, 
виставлено 78. 
Тематика ма-
люнків – різно-
манітна. Я споді-
ваюсь що з часом 
зможу виставити всі свої картини, 
була б допомога…

На жаль, не змогла приїхати 
на презентацію Вікторія Мкртчан. 
Дівчинка навчається в 10 кла-
сі Бишівської ЗОШ I-III ступенів, 

але, незважаючи на свій юний вік, 
вона досягла неабиякої майстер-
ності. Вікторія постійна учасниця 
та неодноразова переможниця 
обласного мистецького фести-

валю для дітей-інвалідів. Її кар-
тини вражають яскравою грою 
кольорів, тим, як глибоко та тонко 
передає бачення навколишнього 

світу. Це і прекрасні пейзажі, і 
квіткові композиції, і дивні міфічні 
істоти, і портрети людей... 

На захід завітали голова рай-
держадміністрації Ярослав До-
брянський, голова районної ради 
Віктор Гудзь та Макарівський 
селищний голова Олександр 
Іващенко. Розглядали картини, 
спілкувалися з художником. З те-
плими словами звернулися вони 
до людей з особливими потреба-
ми, побажали надії і віри у життя, 
здоров’я та натхнення у всіх їх 
справах та починаннях. 

- Міжнародний день інваліда, 
– звернувся до громади Ярослав 
Вікторович, – це день уваги до 
людей, які потребують особливо-
го ставлення та підтримки з боку 
держави і суспільства, щоб вони 
відчували себе рівними серед 
рівних. Ви сильна, терпляча, му-
дра частинка нашої громади, яка 
хоче жити і творити. 

Приємним подарунком для  
Миколи Петровича стала увага 
присутніх до його творчості, схва-
лення глядачами картин, теплі 
відгуки та визнання. Ця виставка 
пробудила у нього ще більше на-
тхнення малювати і дарувати лю-
дям прекрасне.

Оксана ІГНАТЮК.

ТВОРИТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА ТЯЖКУ НЕДУГУ

Микола ПРИСЯЖНЮК з картинами.

Роботи Вікторії МКРТЧАН.

9 років тому було ство-
рено районний підрозділ 
кримінально-виконавчої ін-
спекції, який займається ви-
конанням покарань, що не 
пов’язані з позбавленням 
волі. Застосовуючи різні за-
ходи впливу, співпрацюючи з 
державними та громадським 
організаціями, інспекція  
сприяє виправленню та пе-
ревихованню засуджених, їх 
соціальному забезпеченню та 
працевлаштуванню. Зокрема, 
проводимо роз’яснювальні 
попереджувальні бесіди, чи-
таємо лекції. Працівники ін-
спекції беруть участь у засі-
даннях спостережної комісії 
райдержадміністрації спільно 
з представниками районних 
служб та відомств. У ході та-
ких засідань спілкуємося з 
засудженими, видаємо їм на-
правлення на роботу, сприя-
ємо швидкому оформленню 
необхідних документів. Пред-
ставники громадської органі-
зації «Центр духовного, куль-
турного та ділового розвитку» 
організовують для них вечори, 
в ході яких краще знайомимо-
ся і спільно визначаємо мож-
ливі шляхи виправлення.

Крім того, у випадку гар-
ної поведінки та позитив-
ної характеристики з місця 
проживання і роботи, як за-
сіб заохочення, застосову-
ємо до таких осіб умовно-
дострокові звільнення, 
виправні роботи, замінюємо 
невідбуту частину покарання 
на штраф, зменшуємо кіль-
кість явок на реєстрацію. 

Відтак житель с. Ніжиловичі 
отримав шанс на нове життя. 
Суд дав йому можливість ви-
правитися. Дмитро Коваленко 
тепер не вчиняє правопору-
шень, має позитивну характе-
ристику.

Однак, не всі засуджені 
стають на шлях виправлення: 
не виконують обов’язки, по-
кладені на них судом, скоюють 
адміністративні правопору-
шення та нові злочини. Протя-
гом  цього року щодо чотирьох 
засуджених було скасовано іс-
питовий строк та направлено в 
місця позбавлення волі. Ще на 
п’ятьох засуджених матеріали 
знаходяться в суді для вирі-
шення їх подальшої долі. Проти 
двох засуджених, які ухиляли-
ся від відбування громадських 
робіт, порушено кримінальні 
справи, які вже направлені до 
суду. Засуджені, які не усвідо-
мили, що їм надано державою 
шанс на виправлення, вчиня-
ють нові злочини, за що потра-
пляють до в’язниці. В більшос-
ті випадків причиною цьому 
стають трудова незайнятість, 
схильність до вживання алко-
гольних напоїв та наркотичних 
засобів. Звісно, все залежить 
від конкретної особи, але жити 
нормально може кожен. Хоча 
не всі розуміють, що життя 
одне і його потрібно прожити 
так, щоб не було боляче за без-
цінно прожиті роки.

Альона МАЗЕПА, 
інспектор районного 

підрозділу 
кримінально-виконавчої 

інспекції.   

СПРИЯЄМО ВИПРАВЛЕННЮ 
ТА ПЕРЕВИХОВАННЮ

20 ГРУДНЯ - ДЕНЬ МІЛІЦІЇ

Спокійний плин життя мешканців сіл Соснівка, Вільно, Юрівка, 
Бишів, Н.Опачичі, Козичанка, Грузьке, В.Слобода забезпечує стар-
ший дільничний інспектор міліції А.В.Афанасьєв.

За майже десятирічний досвід роботи на посаді дільничного 
(а в районному відділі МВС працює з 1994 року) Андрій Вален-
тинович навчився „бачити” людей. Тому, коли нещодавно пере-
бував у власних справах у центрі Бишева і побачив перехожого, 
неадекватна поведінка якого насторожила, вирішив перевірити 
свої здогадки. І ситуація почала розгортатися за всіма жанрами 
детективу. Переслідування, захоплення, щоправда без попе-
реджувального пострілу вгору. Чоловік спробував втекти. І все 
ж правоохоронник наздогнав його, а коли обшукав, знайшов у 
затриманого в кишені документи на чужий атомобіль, гаманець 
з грішми. Як виявилося, все це було вкрадене. Ось так розкрив 
ще незафіксований злочин. 

Щодня профілактика злочинів і дієве покарання за вчинен-
ня дрібних правопорушень, щоб запобігти більш кричущим, у 
полі зору дільничного інспектора. Лише цього року розкрив 6 
злочинів, склав 120 адміністративних протоколів (з них біля 30 
- за вчинення насильства в сім’ї, 5 - за вчинення дрібних кра-
діжок). З кожним з цих правопорушників провів бесіду про на-
слідки таких вчинків, роз’яснив можливості виправлення ста-
новища, попередив про взяття під варту у випадку повторення 
скоєного. Він проводить рейди під час дискотек, організовує  для 
молоді лекції на теми згубного впливу спиртних напоїв, наркотиків, 
нерозсудливої поведінки.

- Сьогодні, - каже Андрій Валентинович, - дуже потрібна допо-
мога зі сторони громади в охороні громадського порядку. Тому я 
звернувся до Бишівської сільської ради з проханням організувати 
для цього громадські формування.

Кожного, хто звертається за допомогою, Андрій Валентинович 
вислухає, порадить, підкаже. До нього прислухаються, отже пова-
жають.

На фото: А.В.Афанасьєв бесідує з відвідувачем.

Минулі вихідні були щедрими на спортивні за-
ходи. У залі дитячо-юнацької спортивної школи 
проходили районні змагання з настільного тенісу, 
організовані районним спортивним товариством 
«Колос». 

11 учасників представляли найкращих фахів-
ців цього виду спорту. Також брали участь і пред-
ставники клубу «Фенікс». Грали суперники по дві 
подачі до 11 очків. Комусь пощастило зіграти по 
дві партії, інші ж не могли визначити переможця, 
тому третя для них стала вирішальною. По завер-
шенню ігор по колу визначились переможці. Пер-
ше місце посів Сергій Стукало з Наливайківки, 
йому поступився макарівчанин Павло Тарасенко 
і третє – дісталося місцевому жителю Миколі Со-
ломенку.

Також було розпочато першість району з міні-

футболу. Ігри проходили у Червоній Слободі та в 
залі ДЮСШ. По завершенню першого туру визначи-
лись переможці та переможені. «Росія» поступила-
ся «Оберегу» - 1:4, «Атрибут» переміг «Іскру» - 5:4, 
рахунок зустрічі «Спиртовика» з «Стимулом» - 9:5, 
також з відчутною різницею у забитих-пропущених 
лишили залу «Барселона» і «Факел» - 7:3. Інша чет-
вірка має такі результати: «Фоса» - «Штурм» - 1:10, 
«Ліга» - «Здвиж» - 2:3, в нічию зіграли «Колос» з «НК-
сервіс» - 2:2, «МФК» не вдалося обіграти «Фенікса» 
- 3:5.

За найбільшою кількістю забитих м’ячів у пер-
шому турі Віталія Левченка («Штурм», 7 голів) ви-
знали найкращим бомбардиром.

Анатолій ПРОЦЕНКО, 
голова РСТ «Колос».

Уже втретє ансамбль скри-
палів нашої школи є учасником 
фестивалю «Музичні відкриття» 
у Білій Церкві, що кожного разу 
дивує все більше своєю масштаб-
ністю, яскравістю талантів. Цього 
разу сюди з’їхалися не лише учас-
ники з Київської області, а й Чер-
нігова, Львова, Одеси, Черкас, 
Чернівців… В органній залі, де 
чудова акустика, проходив фес-
тиваль. Дуже порадувала гостин-
ність білоцерківців, а особливо 
була приємна небайдужість Біло-
церківської міської адміністрації, 

представники якої завітали на 
фестиваль.

Виступати було, чесно кажу-
чи, нелегко, адже в складі журі - 
добрі знавці і професіонали своєї 
справи, а серед конкурсантів – 
більшість студенти музичних учи-
лищ і консерваторій. Проте весь 
страх зник завдяки добрій усміш-
ці і підтримці найважливішої для 
нас постаті цього заходу - компо-
зитора, члена Національної спіл-
ки композиторів, Національної 
Всеукраїнської музичної спілки, 
лауреата багатьох премій, заслу-

женого діяча мистецтв, нашого 
земляка Віктора Івановича Сте-
пурка, який був головою журі.

Наш колектив втретє став ла-
уреатом фестивалю. І за це ми 
завдячуємо нашим педагогам - 
Ользі Степанівні та Михайлу Ва-
сильовичу Кузьменкам. Проспон-
сорував нашу участь у фестивалі 
підприємець Микола Нечай.

Юлія ПИСАРЕНКО, 
учасниця ансамблю, учениця 

Макарівської  дитячої школи 
мистецтв.

ВТРЕТЄ ЛАУРЕАТИ 
«МУЗИЧНИХ ВІДКРИТТІВ»

СПОРТСМЕНИ ГРАЮТЬ 
І ПЕРЕМАГАЮТЬ
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У березні цього року було 

укладено Договір про 
співробітництво в системі 
освітньої діяльності між «Уні-
верситетом КРОК» та Макарів-
ським НВК “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. - природничо-
математичний ліцей”. Ре-
зультатом цієї співпраці ста-
ли: участь  вчителів школи у 
майстер-класах, соціально-
психологічних тре-
нінгах, що проводить 
«КРОК», спільне обго-
ворення питань щодо 
вибору тем МАНівських 
робіт, участь учнів в 
економічних іграх, “Днях від-
критих дверей”, у Першому 
Всеукраїнському Профорієн-
таційному фестивалі «ПРОФ 
Fest», проведення якого ініцію-
вав Університет «КРОК» на базі 
Гімназії “Діалог” (м. Київ).  Крім 
того, Університет  гостинно 
відкриває для нас двері своїх 
бібліотек. А у вересні Універси-
тет «КРОК»  зібрав  адміністра-
тивний склад шкіл-партнерів 
та регіональних центрів на-
вчання до “круглого” столу, де 
була обговорена актуальна на 
сьогоднішній день тема “Пріо-
ритетні напрямки співпраці се-
редньої та вищої школи”.  

Днями в Макарівському  
НВК  відбулася зустріч учнів 
9-11  класів з представника-
ми Університету економіки та 
права «КРОК». У нас в гостях 
були: Олена Миколаївна Ши-
кова - директор молодіжного 
освітнього центру, Володимир 
Миколайович Лободаєв - кан-
дидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародної інфор-
мації, Костянтин Григорович 
Чабала - директор департа-
менту зв’язків із громадськіс-
тю та реклами Університету 
«КРОК».

Володимир Миколайович 
прочитав старшокласникам 
лекцію на тему: «Молодіжні 
субкультури: зміст та факто-
ри розвитку». Презентація 

містила ґрунтовний матеріал 
про молодіжні субкультури,  їх 
класифікації, характеристики 
найбільш поширених субкуль-
турних об’єднань (панки, хіпі, 
готи тощо). Було розглянуто 
передумови та причини їх по-
ширення у другій половині ХХ 
століття. Лекція була надзви-
чайно корисною для школярів, 
адже учасниками молодіжних 
субкультур є в основному мо-
лодь. Це зумовлено змінами 
в процесі соціалізації моло-
ді в умовах інформаційного 
суспільства, новими умовами 
переходу від «молодості» до 
«дорослого» життя, який від-
бувається після отримання 
першого робочого місця. Тому 
старшокласникам необхідно 
не лише усвідомлювати  ризи-
ки, що чекають молодь в дея-
ких субкультурах, але й потре-
бу вчасно повернутися в межі 
загальноприйнятої культури. 

Наступний етап зустрічі був 
присвячений загальноприйня-

тим субкультурам: школярам, 
які стоять на порозі професій-
ного вибору, і в недалекому 
майбутньому стануть членами 
культури студентства.          

Костянтин Григорович 
розповів про програми, які 
можуть стати у нагоді учням в 
процесі підготовки до вступу 
у вуз, такі, зокрема, як Київ-
ський коледж нерухомості, 

Коледж економіки, 
права та інформацій-
них технологій Уні-
верситету «КРОК». 

Дев’ятикласників 
зацікавили підготов-

чі курси на факультеті доди-
пломної освіти Університету 
«КРОК», що готують до вступу 
до коледжів за юридичним, 
економічним та комп’ютерним  
напрямками. Учні мали мож-
ливість ознайомитись з умо-
вами вступу на ці курси, ре-
жимом їх роботи та пільгами 
для слухачів курсів при вступі 
до коледжів. Учні 10-х класів 
мали можливість дізнатись 
більше про програми «Шко-
ла бізнесу», «КРОК-ЛІНГВА» 
та «КРОК до web-дизайну», в 
рамках яких відбувається під-
готовка за напрямками: еко-
номіка, менеджмент, бізнес, 
право, комп’ютерні технології 
тощо. А учні 11-х класів обго-
ворювали можливості навчан-
ня на підготовчих курсах до 
складання зовнішнього неза-
лежного оцінювання.

Володимир 
ТАРНАВСЬКИЙ,

директор 
Макарівського НВК.

У Макарівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-
математичний ліцей» відбулася прем’єра дитячої вистави «На зимових сте-
жинах». У нашу школу не приїжджав професійний театр. Мої однокласники, 
учні 4-В класу, були акторами, а режисером-постановником – наша вчитель-
ка Лариса Володимирівна Шевчук.

Починалась вистава піснею «Відлетіли журавлі». В театралізованій казці 
осінь попрощалася з пташками, які полетіли у вирій, і зустрілася із Зимою. На 
лісову стежку Зима прийшла не сама, а привела своїх вірних помічників: Мо-
роза, Сніжинок, Вітра, братів Місяців. Кожен Місяць розповів про свої свята. 
Найбільше їх у грудні: Катерини, Андрія, Миколая, Сави і Варвари, Зої і Клав-
дія. Потрапили на зимові стежини і звірі: Вовк, Ведмідь, Зайчата, Лисичка, 
Сорока.

Пісні, танці і маленька казка – це все поєдналось у виставі. У ній добро 
перемагає зло, сильний рятує слабшого. Наші глядачі, учні 1-х та 2-х кла-
сів, переконались, що «Дружба – це велика сила! Щоб життя щасливе мати 
– треба друзів шанувати!».

Нам дуже сподобалось бути акторами. Ми ще й досі на перервах співає-
мо пісні, декламуємо наші ролі. А ще у нас з’явилась мрія! Ми хочемо, щоб у 
школі був театральний гурток.

Тетяна МОЗГОВА,
учениця 4-В класу.

ПАРТНЕРСТВО 
ЗАРАДИ УСПІХУ

ТЕАТР У ШКОЛІ

Теплом і затишком зустріла Королівська ЗОШ вчителів основ 
здоров’я, які з’їхалися на семінар на тему: «Впровадження компе-
тентнісного підходу до викладання основ здоров’я в школах району». 
Яскраві творчі роботи учнів, представлені на виставці плакатів «Здо-
рова планета - здоровий ти!», відразу налаштували на хвилю здоров’я 
і відповідальності за збереження власного життя.

«Здоров’я є найбільшою цінністю людини. Тож головна мета су-
часного навчання в школі - навчити дітей берегти своє здоров’я, 
вести здоровий спосіб життя» - такими словами розпочала семінар 
методист методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації 
В.І.Волощенко. На підтвердження сказаного, заступник директора з 
навчально-виховної роботи Л.П.Макєєва ознайомила присутніх з ро-
ботою шкільного колективу в напрямку збереження життя і здоров’я 
дітей і представила комп’ютерну презентацію, створену вчителем фіз-
культури В.Д.Савченком, «Моніторинг фізкультурно-масової роботи 
в школі». Директор школи П.М.Коваленко познайомив з навчальним 
закладом, розповів про його досягнення і проблеми, презентував вчи-
телям шкільний краєзнавчий музей «Берегиня» та літературну «Світли-
цю», дбайливо створені руками вчителів, дітей та батьків.

Учасники семінару ознайомились з творчою лабораторією вчи-
теля основ здоров’я Н.М.Гордієнко, оглянули кабінет основ здоров’я 
та побували на відкритому уроці-тренінгу з основ здоров’я в 6 класі 
на тему: «Особиста гігієна. Догляд за тілом». Присутні пройнялись 
святковою атмосферою тренінгу, відзначили активність учнів, креа-
тивність вчителя і дієвість згаданої методики. 

Захоплення гостей викликала відкрита виховна година за участю 
батьків «Здоров’я очима дітей», яку проводила в 2 класі класовод І.В. Ма-
зильникова. Зміст теми було висвітлено яскраво, творчо і цікаво. Пісні, 
загадки, танці і вірші, підібрані вчителем, були влучними, емоційно вда-
лими, відповідали віку учасників свята. Про результативність заходу за-
свідчило опитування учнів наприкінці виховної години. Вся постановка 
цього дійства і сценарій свята були здійснені на високому методичному 
та педагогічному рівні. Гості побували також на відкритих уроках з основ 
здоров’я у 1, 3 та 4 класах, на занятті факультативу «Майбутнє почина-
ється сьогодні» - у 8 класі. Під час обговорення презентованих відкритих 
заходів учасники семінару відмітили великий обсяг роботи, яка прово-
диться в школі на всіх рівнях виховання і формування особистості дитини, 
відзначили широке застосування новітніх технологій у даному напрямку 
як в навчально-виховному процесі школи, так і в виховній роботі.

Своїм досвідом поділились вчителі: Г.М.Грисик (Андріївське НВО), 
І.О.Кондик (Ч.Слобідська ЗОШ І-ІІІ ст.).

В.ЧУБУКОВА,
голова районного методичного об’єднання 

вчителів основ здоров’я.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ЛЮДИНИ - ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Музика… Вона супроводжує нас усе життя, починаючи від маминої ко-
лискової. Весела і сумна, швидка і повільна, класична та естрадна – кожен 
із нас має свої уподобання. Різнобарв’я музичних жанрів дає можливість 
отримувати задоволення від прослуховування музики на різних етапах на-
шого життя.

Незважаючи на різні уподобання, зустріч з мистецтвом – це завжди свя-
то. Нещодавно в Червонослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів від-
булося таке свято-зустріч з вихованцями Макарівської дитячої школи мис-
тецтв. Баян і скрипка, фортепіано і цимбали звучали якось особливо, адже 
виконавці – такі ж учні.

Хочеться щиро подякувати викладачам і учням школи мистецтв за при-
ємні хвилини. Адже, недарма існує думка: хто зустрічається з мистецтвом, 
нездатний на погані вчинки.

Михайло ШУЛЬГА,
директор Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

МЕЛОДІЯ БАЯНА, СКРИПКИ, ЦИМБАЛ...

За повідомленням директора 
Українського центру оцінювання 
якості освіти Ігоря ЛІКАРЧУКА, абі-
турієнтам запропоновано 12 пред-
метів - українська мова та літера-
тура (обов’язково), математика, 
історія України, фізика, хімія, гео-
графія, біологія, англійська, німець-
ка, французька, іспанська мови. До 
них уперше додасться російська 
мова (для тих абітурієнтів, хто всту-
патиме на спеціальність “Російська 
мова та література”). Тести з ма-
тематики, історії України, фізики, 
хімії, географії, біології за бажан-
ням вступників будуть перекладені 
мовою навчання в середній школі. 
Абітурієнт може зареєструватися 
не більше як на 5 предметів, але 
перереєструватися він може безліч 
разів - це його право.

Очікується, що до 5 липня вже 
будуть відомі всі результати тесту-
вання, в тому числі і за розглядом 
апеляцій. 

Хоча в умовах зазначено, що 
прийом документів розпочнеться 
першого липня, ніяких розбіжнос-
тей в цьому немає, зазначив Ігор 
Лікарчук. З першого липня почнуть 
приймати документи випускників 
минулих років або тих, хто вже має 
сертифікат із зовнішнього оцінюван-
ня, і також частини тих, хто складе 
тести, скажімо, в перші дні червня.

Хоча методика проведення зо-
внішнього оцінювання в цілому зали-
шилася без особливих нововведень, 
деякі зміни все ж таки внесено.

Змінилася процедура прове-
дення реєстрації бажаючих взяти 
участь у зовнішньому оцінюванні. Ці 
зміни зумовлені двома причинами. 
По-перше, з першого січня 2011 
року вступає в дію закон про захист 
персональної інформації. По-друге, 
зроблено все, щоб уникнути черг на 
пунктах реєстрації. Відтепер абіту-
рієнти зможуть пройти реєстрацію, 
не з’являючись до пункту реєстрації. 
Достатньо зайти на сайт Центру оці-
нювання якості освіти, чи на сайт ре-
гіонального його центру, самостійно 
заповнити всі реєстраційні форми і 
відправити їх поштою до регіональ-
ного центру оцінювання якості осві-
ти. Проте, ті, хто не зможе або не 
захоче це зробити, зможе прийти до 
традиційного пункту реєстрації, так 

як це було і в попередні роки.
Доступ до електронної про-

грами реєстрації буде відкрито з 
першого січня, пункти реєстрації 
розпочнуть свою роботу третього 
січня. Завершиться реєстрація 28 
лютого 2011 року о 24.00. Конвер-
ти з реєстраційними документами, 
датовані першими годинами пер-
шого березня, вже до уваги при-
йматися не будуть. 

Враховуючи досвід попередніх 
років, дещо змінено специфікацію 
тестів з окремих предметів, насам-
перед, з історії України, біології, 
географії. При збереженні старої 
форми тестування (найбільш про-
стої - з 4-х відповідей одна пра-
вильна), впроваджено також і нову 
форму тестових завдань. Напри-
клад, з 7 відповідей правильні - 3.

Для того, щоб абітурієнти мо-
гли потренуватися і зорієнтувати-
ся, на сайті Українського центру 
оцінювання якості освіти розміще-
но зразки таких завдань з кожного 
предмета. І ці ж завдання будуть у 
пробних тестах. Реєстрація на про-
бне тестування продовжується і за-
кінчиться до кінця року.

Враховуючи побажання абітурі-
єнтів, збільшено час на виконання 
тестів з історії України та географії 
- до 150 хвилин (було 120), але збе-
режено при цьому ту ж саму кіль-
кість запитань. 

На 5 зменшена кількість завдань 
у тестах з іноземних мов, залишив-
ши незмінним час на їх виконання.

Крім того, у 2011 році внесені 
деякі зміни у саму процедуру. Мину-
лого року було кілька тисяч випад-
ків, коли абітурієнти не позначали 
варіанту відповіді чи варіанту свого 
зошита у бланках відповідей. Тож 
тепер буде посилено контроль і від-
повідальність за це людей, які про-
водитимуть зовнішнє оцінювання. 

Вжиті додаткові заходи щодо 
боротьби з проблемою несанкці-
онованого використання засобів 
зчитування і передачі інформації 
під час тестування - мобільних те-
лефонів, плеєрів, навушників, ка-
мер тощо. Якщо людина все-таки 
прийшла з мобільним телефоном 
(заборонити мати при собі мобіль-
ний телефон не законно), вона по-
винна залишити його у певному, 

відведеному для цього, місці. У 
випадку, якщо мобільний телефон 
буде виявлений у абітурієнта, не-
залежно використовував він його 
чи ні, це буде вважатися підставою 
для анулювання результатів зо-
внішнього оцінювання.

Ігор Лікарчук висловив своє 
особисте ставлення до пільговиків. 
За його словами, такої практики не-
має в жодній країні світу, окрім, хіба 
що кількох пострадянських країн. 
Проте, усі пільги, встановлені чин-
ним законодавством в Україні, ді-
ють. Їх ніхто поки не відміняв.

Перелік необхідних документів, 
які потрібно надати, залишається 
той самий. Для реєстрації потріб-
но подати документ, який засвід-
чує особу (паспорт), документ про 
загальну середню освіту або, що 
абітурієнт отримає її у 2011 році, і 
дві фотокартки. Якщо людина має 
вади фізичного розвитку, що за-
важають проходити тестування на 
рівних правах з іншими, вона пови-
нна подати відповідну довідку. 

 Інваліди по зору, які зовсім 
не бачать, складати тести взага-
лі не будуть. Для них передбачена 
можливість складати вступні іс-
пити. Малозрячим передбачено 
перебування в більш освітленому 
приміщенні. Для абітурієнтів, які 
не чують, в аудиторії працювати-
ме сурдо-перекладач. Для тих, які 
пересуваються на візках, або за 
допомогою допоміжних засобів пе-
ресування, передбачено тестуван-
ня лише на першому поверсі, крім 
того, їм допомагатимуть зайти в 
аудиторію. Тестування, як і в минулі 
роки, проводитиметься виключно 
за кошти державного бюджету. 

Наостанок Ігор Лікарчук засте-
ріг: “Ми не рекомендуємо корис-
туватися посібниками для підго-
товки до зовнішнього тестування, 
купленими на ринках та іншій тор-
говельній мережі. Форма тесту-
вання з деяких предметів змінена, 
люди можуть просто бути введені в 
оману. Український центр не реко-
мендував до друку жодного такого 
збірника. Ми рекомендуємо лише 
одне джерело для підготовки - 
шкільний підручник. 

Перелік шкільних підручників 
наведений на сайті Українського 
центру оцінювання якості освіти і 
сайтах регіональних центрів. Там є і 
специфікація тестів, і рекомендації 
щодо підготовки, а також інша не-
обхідна і достовірна інформація”.

(УКРІНФОРМ)

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ

АБІТУРІЄНТИ ЗМОЖУТЬ ПРОЙТИ 
РЕЄСТРАЦІЮ, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ

Наступного року для випускників середніх шкіл зовнішнє неза-
лежне оцінювання якості знань проводитиметься з 2 по 24 червня 
за технологічною схемою і методикою, що були апробовані в по-
передні роки і підтвердили свою ефективність, але є й деякі осо-
бливості.

СВЯТО АНДРІЯ
Свято Андрія виділяється серед інших свят особливою поетичніс-

тю та красою народних обрядів. У народі воно зберегло і свою дохрис-
тиянську назву – Калита. 

На вечорниці завітали колишні учні: Ігор Степаненко, Михайло Куп-
ченко, Богдана Нижник, Яна Нижник, Людмила Гончаренко, Вікторія 
Мельниченко. Головний атрибут свята – калиту спекла мама учня чет-
вертого класу Тетяна Гончаренко. Калиту кусали хлопці, а потім дівчата. 
А продовжилось свято веселими обрядовими змаганнями. У них взяли 
участь діти та їх батьки. Смачними пиріжками і варениками пригощали 
всіх мами Таміла Саєнко та Тетяна Форостовець, Галина Дяченко. На 
святі звучали веселі розповіді, задушевні українські пісні у виконанні 
дітей і батьків. Всі присутні з задоволенням покуштували обрядового 
коржа, взяли участь у святі.

Лариса БОЙКО,
вчитель початкових класів Мостищанського НВО. 
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У жовтні 2010 року Юрій Петрович 
Сиченко, впорядковуючи архів батька – 
члена Національної спілки письменників 
України Петра Панасовича Сиченка, знай-
шов ретельно схованими серед старих 
газет рукописи, що належали Леонідові 
Петрушевському. Останні з них я отри-
мав 23 жовтня – в день презентації книги 
«Нариси з історії Ясногородки». Тож, ін-
формація, що містилася в знайдених ру-
кописах і документах Л. Петрушевського 
до «Нарисів…», не могла бути включена і 
публікується вперше.

Краєзнавча спадщина Леоніда Дмитро-
вича Петрушевського складається з: “Ко-
роткої історії села Ясногородка” - 2 зошити 
загальним обсягом 388 сторінок зберіга-
ється у фондах Макарівського історичного 
музею; «Історії Новоукраїнки» - 2 зошити; 
листа до Л.Петрушевського від 16 липня 
1959 року, підписаного директором Кірово-
градського обласного краєзнавчого музею 
Е. Ноземцевою, в якому повідомляється про 
цінність зібраної дослідником історії краю і 
сприяння у відкритті музею в Новоукраїнці; 
плану майбутньої «Історії Ясногородки».

Зміст «Історії Новоукраїнки» було де-
тально описано у листі Л. Петрушевського 
до Інституту мистецтвознавства АН УРСР. 
Адже зі слів самого Леоніда Дмитровича ві-
домо, що «Історію Новоукраїнки» він збирав 
25 років, а «Історію Ясногородки» написав 
за рік, вже в похилому віці. 

Історія Ясногородки включає розлогий 
опис життя і фольклору безпритульних та 
діяльності Нестора Махна; звичаї і фоль-
клор: суд священика, посів хліба навес-

ні, розрізання печеного хліба, Великдень, 
Гробки, День Івана Купала, калита, Різдво, 
трон, щедрівки, Маланка, посівальники, 
Йордан, весілля, Спас, проводи ново-
бранців, «Притужений» (звичай плакати за 
мертвим), «Гаменне ухо» — пурим, відшеп-
тування зубного болю. Також тут вміщені 
вірші на Різдво і Великдень, “Ной” (вірш 
Л. Петрушевського), легенди «Як Бог со-
творив жінку», «Де взявся чорногуз», «Чого 
коза куца», розповідь п’яниці про «зеле-
них чортиків», мор худоби: розповідь діда, 
«який нічого не боявся ні в лісах, ні в сте-
пах», чумак-«характерник», «Дике поле»; 
98 пісень, 187 прислів’їв, 74 прикмети, 10 
загадок.

Безцінними є два зошити та 44 арку-
ша з українськими народними піснями, 
записані різними людьми за ініціативи 
Л. Петрушевського з 1893 по 1902 рік. Ці 
пісні потім переписані автором до «Історії 
Новоукраїнки»; книга вчинення шлюбних 
обшуків Ясногородською церквою Різд-
ва Пресвятої Богородиці за 1801 – 1832 
роки; розповіді Л.Петрушевського і копії 
документів, що стосуються функціонуван-
ня Ясногородської церкви в 1948 – 1959 
роках (70 аркушів).

Третя частина спадщини Л. Петрушев-
ського – це його художні твори на мислив-
ську, релігійну, історичну і мистецьку те-
матику. Зокрема: оповідання «Ієрусалим»; 
«Восьмий Вселенський Ватиканський Со-
бор»; «Апокаліпсис»; «Слово до безбож-
ників»; повість «Що було і що є»; «Гетьман 
Петро Сагайдачний»; 4 зошити під спільним 
заголовком «Картинна галерея» з біографія-

ми відомих художників, описом їхніх картин, 
після чого подається опис художніх робіт 
Л. Петрушевського та опис колекції, яку він 
планував передати до музею Новоукраїнки 
(доля цієї колекції залишається невідомою); 
10 зошитів під спільним заголовком «Опо-
відання херсонського мисливця», написані 
в 1940 – 1946 рр. Тут містяться твори, що 
описують події, які відбулися в житті Леоніда 
Дмитровича, пов’язані з одним із його захо-
плень – полюванням.

З цих оповідань можна почерпнути ба-
гато нової інформації про дружну родину 
Петрушевських. Так, в родині були, окрім 
відомих раніше братів Леоніда (1878 р.н.), 
Віктора (1881 р.н.) і Бориса (1885 р.н.), про 
якого Леонід Дмитрович писав: «До мене 
щороку приїздив з Києва мій брат Борис 
– адвокат, потім суддя, а потім… потім – 
ніщо…» (таким його зробила радянська ре-
пресивна машина), ще брати – Олександр 
(1883 р.н.) і Євген (1894 р.н.) та сестри На-
дія, Лідія, Маруся, Ніна (кілька її малюнків 
зберігаються в родини Сиченків) та Віра. 
Син Леоніда Дмитровича Борис і син Олек-
сандра Дмитровича Юрій.

«Оповідання херсонського мисливця» 
є надзвичайно цікавими для широкого за-
галу, адже просто й доступно розповідають 
про правила полювання, курйозні випадки з 
мисливського життя і побут першої полови-
ни ХХ століття. В них автор тепло згадує не 
лише рідну Херсонщину, а й Київщину, зо-
крема, Ясногородку, яка стала його остан-
нім прихистком.

В оповіданні «Жуков острів» Л. Пе-
трушевський розповідає про свого учня і 
вихованця по мисливській справі Костю 
Хлудєєва. Через багато років кандидат тех-
нічних наук, професор, колишній директор 
московського пушно-хутряного технікуму 
Костянтин Хлудєєв тепло згадуватиме про 
Леоніда Дмитровича в своїх мемуарах.

 Євген БУКЕТ.

КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА ЛЕОНІДА ПЕТРУШЕВСЬКОГО
В одному з серпневих номерів «Макарівських вістей» ми вже розповідали про 

уродженця сонячної Таврії, Ясногородського вчителя, священика і краєзнавця Лео-
ніда Дмитровича Петрушевського. Нещодавно було підготовлено до друку і видано 
тисячним накладом книжку «Нариси з історії Ясногородки», куди було включено й 
уривки з історії села за підписом Л. Петрушевського. Але більшість краєзнавчих тво-
рів невтомного дослідника вважалися втраченими, адже в Ясногородці впродовж 40 
років ходили чутки, що Петрушевський спалив всі свої рукописи…

КОНКУРС ДЛЯ ВАС

НА “ЗВІРЯТКО 
ЄВРО-2012” - 

ВЖЕ 50 
ПРЕТЕНДЕНТІВ

Вони надійшли в Інформа-
ційний центр “Україна-2012” від 
двадцяти авторів для участі у кон-
курсі на найкращий неофіційний 
талісман України до Євро-2012. 
У малюнках конкурсантів – зо-
браження котів, левів, драконів, 
їжаків, коней, лисів, зайців, лелек, 
крокодилів та биків. Конкурс роз-
почався 5 листопада й триватиме 
до 31 грудня 2010 року.

Як раніше зазначав віце-
прем’єр-міністр Борис Колесні-
ков, талісманом країни до Євро-
2012 має стати тваринка, яка 
мешкає на території України. 
За умовами конкурсу, в якому 
може взяти участь кожен, малю-
нок неофіційного талісмана має 
бути зображений на аркуші па-
перу або виконаний в електро-
нному варіанті. 

Роботи разом з інфор-
мацією про автора потріб-
но надіслати на електронну 
адресу Інформаційного цен-
тру “Україна-2012” gosteva@
ukrinform.com. За довідковою 
інформацією телефонуйте: 
(044) 244-90-95 (Тетяна) або 
(044) 244-90-93 (Ольга).

Зазначимо, що переможець, а 
також автори десятьох кращих ро-
біт отримають цінні подарунки.

Інформаційний центр
 “Україна-2012”.

 Миколай народився в місті Патари у Лікії 
(історична область в Малій Азії). Він був єди-
ним сином багатих батьків, але рано осиро-
тів і жив дуже усамітнено, заглиблений у світ 
науки, з дому виходив рідко. 

Ще багато добрих справ зробив він, за-
лишаючись непоміченим і дивуючи все міс-
то. Історія, коли святий Миколай допоміг 
своїми подарунками трьом дівчатам вийти 
заміж, з часом перетворилася на традицію 
підкладати дітям подарунки. 

У день святого Миколая починалося і 
зимове сватання. Ті, хто думав про одру-
ження, замовляли спеціальні молебні. 
Вважається, що День святого Миколая - 
останній в році, коли можна розрахуватися 
з боргами. Наші предки говорили: “Коли ти 
мені не віддаси до Миколи, то вже не віддаси ніколи”.

Саме на Миколая слід уважно спостерігати і за погодою. Народні 
прикмети свідчать, що якщо цього дня випаде великий іній або буде мо-
роз - відтак, наступного року варто чекати хорошого урожаю. Тому люди 
говорили: “Хвали зиму після Миколая! 

У день цього святого на Майдані Незалежності у Києві засвітиться го-
ловна новорічна ялинка України. На радість усім дітям і дорослим.

ЗАХИСНИК БІДНИХ 
І ПРИНИЖЕНИХ

19 ГРУДНЯ -  ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ 
І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ

І відзначається він на згадку про реальну людину, яка жила в дру-
гій половині III століття і прославилася своєю незвичайною щедрістю і 
добротою до людей. Миколая Чудотворця шанують і Західна Церква, і 
православний світ. І навіть далекі від релігії люди знають його як най-
шанованішого святого. Крім присвячених йому особливих свят, Свя-
тителя Миколая вшановує церква щочетверга. Та й в інші дні тижня він 
часто поминається на богослужіннях. Майже в усіх християнських на-
родів є звичай дарувати маленьким дітям у ніч з 18 на 19 грудня пода-
рунки. Адже святий Миколай - ще заступник і вихователь дітей.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Щиро вітаємо вас з наступаючим Днем Святого Миколая – од-

ним з найсвітліших християнських свят, що защедрує наші оселі 
радістю, світлом і добрими сподіванками. З приходом цього дня 
кожен з нас очікує на маленьке диво.Особливі надії на Миколая по-
кладають діти, бо щиро вірять, що добрий покровитель допоможе 
здійснити їх заповітні мрії.

Шановні дорослі! Пам’ятаймо, що кожен з нас є своєрідним по-
мічником Миколая. Поділімося своєю любов’ю, добром і щедрістю 
душі з ближніми, допоможімо їм відчути радість свята.

Сердечно бажаємо вам здоров’я, добра, радості та великої 
духовної благодаті. Нехай щедрий Святий принесе мир, щастя, 
злагоду вашим родинам та благополуччя рідному макарівському 
краю.

Максим КРАВЧЕНЯ,
голова громадської організації „Рідне місто”.

,,Величезний шар, так  
званого, золотого фонду сві-
тової літератури - це витвір 
демонського ума”.

Петро СОРОКА.

Якось у пресі натрапив на 
еротичний вислів Олеся Уля-
ненка, взятий з його роману 
“Жінка моєї мрії” . 

Довге, тягуче й незграбне 
словосплетіння збіднює рих-
лий зміст тексту. Відчувається, 
що тут щось є чужорідне, ви-
шкреблене чи взяте на прокат 
з чужого твору або може, це 
така безвідповідальна стильо-
ва граматика самого автора 
з еротично - “філософським” 
смакуванням. Там, де з душі 
ллється творче світло, він не 
появиться, а де темінь чи інші 
нечисті цілі – такий бур’янець 
проросте. Навіть одна еротич-
на сцена задумана не для того, 
аби очиститися від бруду, щоб 
в те багно втягнути легковір-
них, або тих, хто звихнувся на 
сексуальному полі. Люди, не-
мовби показились, бо потяг до 
„собачої” еротики баламутить 
розум. Прикро, що цьому спри-
яють теперішні “інженери люд-
ських душ”.

Шекспір, володіючи вели-
кою творчою фантазією, картав, 
бичував королів, принців та при-
дворну знать за розпущеність, 
дурість, за втрату моральних і 
духовних принципів. Цивілізова-
ні 0. Уляненко і не тільки, через 
сотні відшумілих шекспірівських 
віків зладнав таку сцену, як при-
клад людського падіння, коли 
стає навіть соромно вимовляти 
слово „кохання”.

Не все гаразд у тих, хто 
багато пише. Справжні худож-
ники віками у творчості корис-
тувалися пензлем. Ми в полоні 
бруду, все так опошлено, що 
думаєш собі: а чого варте наше 
життя? Навіть, шлюб не збері-
гає сімейної вірності, людина 

не зазнає щастя, тривожиться, 
постійно переживає і за себе, 
і за своїх діток. І ніхто, ніхто не 
стоїть на варті духовних над-
бань і моральної пристойності.

Сексуальне насильство і 
збочення, в якому б вони стані 
не проявлялися, принижують 
і травмують людську гідність, 
гальмують розвиток суспільства. 
Чому, наприклад, не намалюва-
ти жіночого обличчя, сповненого 
краси, здорової гармонії й оду-
хотвореності, що роблять жінку 
привабливою, гарною. “Смеясь, 
чарует ямочкой на щечке (очей 
прекрасних ясен взгляд) и бе-
лизна в ней кажется цветным 
узором”.

Наведені рядки з “Книги 
пісень”, які цінувалися в часи 
Конфуція, прославляли жіночу 
чарівність, яку можна порівняти 
з літнім ранком і росяною сві-
жістю, що виколисують новий 
день...

 Недаремно древні мудреці 
казали, що є речі, які ми роби-
мо, але про які не говоримо. 
Тепер, якщо розібратися, біль-
ше балачок, ніж діла. Однак і те  
й друге подають непристойно, 
споганено. Кричати хочеться: 
“Та взяла б вас, хлопці, холера, 
що все так безсоромно розкру-
чуєте, оголюєте і тягнете відра-
зу в ліжко, з таким натхненням, 
мовби на Говерлу вибираєтеся. 
Вгомоніться! Не перетворюйте 
святі почуття на тваринний ін-
стинкт без кипіння, без борін-
ня, без духовної і творчої мрії”.

Великі мислителі аналізува-
ли людські почуття, осмислю-
вали духовні й моральні закони 
кохання, визнавали, що його 
не можна зректися, бо воно є 
всепереможною глибинною 
сутністю, що має своє таїнство 
і найвищу владу над людиною. 
Леонардо да Вінчі вбачав, що 
в сексуальному житті є щось 
принизливе, але люди не ста-
вали аскетами, дотримувалися 

природних норм, дисципліни та 
святості. Та ще, будьмо певні, 
він мав право сказати, що еро-
тичне захоплення само по собі, 
не утверджує особистості, а 
розчавлює її.

Я не картаю 0. Уляненка, 
що випадково став приво-
дом для роздумів про сучас-
ний авантюрно-розбійницький 
плейбой, з якого черпають “на-
тхнення” деякі сучасні пись-
маки. Певен, вони знають, що 
розпущеність калічить людське 
життя, завдає великої шкоди 
суспільству. Люди, переваж-
но молоді, які не контролюють 
своїх емоцій, стають жертвами 
СНІДу. СНІД - підступна і не-
приборкана пошесть, є, може, 
несправедливою, але карою 
за одурманене гріховне жит-
тя. Та найбільше страждають 
діти, яким передалася хворість 
батьків. А які серця в матерів, 
коли своїх немовляток кидають 
у сміттєві баки чи полишають у 
бур’янах на розтерзання бездо-
мних псів?

Минули часи, коли людина 
самостійно виборювала право 
на життя, на кохання, коли між 
чоловіком і жінкою було біль-
ше приязні, доброти й вірності. 
Тепер череваті товстосуми з 
бичачими шиями споганюють 
культ “Чарівної Дами”. Вона  
для них просто річ, яку можна 
купити, використати й забути. І, 
“спокушене зеленим баблом”, 
стає на цей злочинний шлях 
людство, багато хто, особли-
во серед можновладців, при-
торговує власним сумлінням, 
совістю і порядністю. А душа 
мертва, змучена, їй хочеться 
швидше злетіти у небо. Там 
воля Господня... Але ми її зне-
хтували, не пожертвували ні 
розуму, ні душі, аби жити за не-
бесним призначенням.

Іван ЗАХАРЧЕНКО,
с. Ситняки

НА ТЕМУ МОРАЛІ

 ВІДРОДЖУЙМОСЬ... ЗБЕРІГАЙМО 
ДУХОВНІ ДЖЕРЕЛА БУТТЯ
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Слово регiонам.
10.05,17.00 Т/с “Пiд дахами 

великого мiста”.
11.10 В гостях у Д. Гордона. 
          В. Зельдiн.
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.25 Х/ф “Раба кохання”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45,21.35 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.

21.45 Свiт спорту.
22.00,22.55 Х/ф “Жорстокий 

романс”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.15 Пiдсумки.
23.30 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
3.50 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.05 Програма мультфiльмiв.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,17.00,19.30,0.15 “ТСН”.
7.25 М/ф “Коли запалюють 

ялинки”.
9.25 “Смакуємо”.

10.00 “Велике перевтiлення”.
10.35,5.25 “Справжнi лiкарi 2”.
11.35 “Грошi”.
12.40 Драма “Ленiнград”.
17.15 Комедiя “Матусi”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
23.05 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
0.30 Бойовик “Напролом”.
2.15 Комедiя “Декамерон”. 
4.05 “Сiмейнi драми”.
4.50 “Ремонт +”.

IНТЕР
6.10 “Мiста пiдземного свiту”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,12.00,18.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00,5.10 “Кримiнальнi 

справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20,3.40 Т/с “Сусiди”.

18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “За загадкових об-

ставин”.
23.30 Х/ф “ДМБ 2”. 
1.10 Х/ф “Код вбивства: По-

лювання на кiлера”. 
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.20,4.50 Т/с “До смертi 3”. 
4.05 “Мiста пiдземного свiту”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55,3.25 Факти.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.40,2.10 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
10.40 Т/с “Солдати 15”.
11.45,3.00 Анекдоти 
          по-українськи.
12.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.45 Факти. День.

113.10 Х/ф “Мисливцi за 
караванами”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 Т/с “Замах”.
23.00,3.55 Свобода слова.
1.10 Надзвичайнi новини.
2.05 300 сек/год.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Скарби стародавньо-

го храму”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. У полонi 

спокуси”.
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 Х/ф “Женя, Женечка i 

“Катюша”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
9.00,23.05 Очевидець.
10.00 Iнтуїцiя.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.20,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.15 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.05 Репортер.
22.05 Новий погляд.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
1.40 Х/ф “Диско”. 
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Мiсiя порятунку”.
8.20 “Правда життя”. Контроль 

над тiлом.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25,19.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
14.20 Т/с “Next 3”.
15.20 Т/с “Кобра 2”.
17.15 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.20 

“Свiдок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Пiсля смертi”. 
2.55 “Легенди бандитської Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

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

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05,8.00,12.00,15.00,18.20 

Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.35 Нерухомiсть.
7.50,8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.05 Т/с “Пiд дахами великого 

мiста”.
11.10 В гостях у Д. Гордона. 

В.Зельдiн.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 Золотий гусак.
13.20 Хай так.
13.45 Х/ф “Жорстокий романс”, 
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,2.45 Т/с “Сiмнадцять 

миттєвостей весни”.

17.00 Т/с “Право на захист”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
22.00,22.55 Х/ф “Жорстокий 

романс”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.15 Пiдсумки.
23.30 Вертикаль влади.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
3.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.05 Програма мультфiльмiв.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 ,7.00,19.30,23.35 “ТСН”.

7.25 М/ф “Канiкули в 
Простоквашинi”.

10.10,4.50 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Не бреши менi”. “Мати 

зарiзала людину”.
12.10 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
13.05 “Зiрка+зiрка”.
16.00,5.30 “Справжнi лiкарi 2”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. 

“Медсестра-убивця”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35,22.15 Т/с “Iнтерни”. 
22.40 Т/с “Теорiя брехнi”. 
0.05 Бойовик “Миротворець”. 
1.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
2.45 Бойовик “Напролом”. 
4.15 “Ремонт +”.

ІНТЕР
6.05 “Мiста пiдземного свiту”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,2.00,18.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.15,5.50 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00,5.10 “Судовi справи”.

15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.40 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “За загадкових об-

ставин”.
23.30 Х/ф “ДМБ 3”. 
1.10 Х/ф “Нiколи не розмовляй 

з незнайомцями”. 
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.20,4.50 Т/с “До смертi 3”. 
4.05 “Мiста пiдземного свiту”.

ICTV
5.45,2.50 Факти.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25,1.50 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.10,17.30 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 8”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.25,14.00 Анекдоти по-

українськи.

12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.20 Т/с “Замах”.
15.20 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Апостол”.
22.05 Т/с “Замах”.
23.05 Х/ф “Поїзд-утiкач”. 
1.25 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Т/с “Угро”.
3.20 Надзвичайнi новини.
3.50 Т/с “Бостонське право-

суддя 5”.
СТБ

6.20,0.50 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Чоловiк повинен 

платити”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Джуна”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

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

батько”.
19.10 “Правила життя. Обереж-

но! Шахрайство!”

20.10 “У пошуках iстини. 
Кремлiвська медицина: 
залiкувати до смертi”.

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”.
0.55 Х/ф “Один раз по одному”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,19.00,0.10 Репортер.
9.00,23.10 Очевидець.
10.00 Новий погляд.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.15,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська 

академiя”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.50,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
0.35 Т/с “Солдати 16”.

1.40 Х/ф “Що ти накоїв?” 
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Весела карусель”.
7.15,17.10 Х/ф “Батальйони 

просять вогню”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.00 

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

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.20,19.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
14.10 Т/с “Next 3”.
15.10 Т/с “Кобра 2”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Кримiнальне трiо.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 Т/с “Пiсля смертi”. 
2.50 “Легенди бандитської 

Одеси”.
3.45 “Агенти впливу”.
5.20 “Полiттерор”.

понеділок,  20  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05,8.00,12.00,15.00,18.20 

Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.50,8.30 М/ф.
8.20 Нерухомiсть.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Т/с “Право на захист”.
11.00 Програма мультфiльмiв.
11.25 Наша пiсня.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Персона. Свiтлана 

Свiтлична.
13.00 Темний силует.
13.20 Д/ф “Скарби Норвегiї”. 

Фiльм 4.
13.45 Х/ф “Жорстокий романс”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Х/ф “Довгi версти вiйни”.
17.00 Т/с “Право на захист”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.

18.45, 21.20 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Олiмпiйський лiтопис 

України.
20.10 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 “Про що кiно?”
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Д/ф.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Довгi версти вiйни”, 

1 с.
4.15 Олiмпiйський лiтопис 

України.
4.45 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.

7.00,17.00,19.30,23.30 “ТСН”.
 7.25 М/ф “Дарую тобi зiрку”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Не бреши менi”. “Вуа-

єрист”.
12.10 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
13.05 Комедiя “Спортлото-82”.
15.00,22.35 Т/с “Теорiя брехнi”. 
16.00,5.30 “Справжнi лiкарi 2”.
17.25,4.50 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Батько 

хоче побачити дочку через 
16 рокiв”.

20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.30,22.10 Т/с “Iнтерни”. 
0.00 Комедiя “Спортлото-82”.
1.45 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
2.35 Бойовик “Миротворець”.
4.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
6.05 “Мiста пiдземного свiту”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,12.00,18.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.

15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.45 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “За загадкових об-

ставин”.
23.30 Х/ф “ДМБ 4”. 
1.00 Х/ф “Спадок”. 
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.25,4.55 Т/с “До смертi 3”. 
4.10 “Мiста пiдземного свiту”.
5.15 “Судовi справи”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55,2.30 Факти.
6.15,7.30 Дiловi факти.
6.25,1.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.40 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.30 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.15 Анекдоти 
       по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.

14.10,22.05 Т/с “Замах”.
15.05,19.55 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
23.05 Х/ф “Спаун”. 
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Т/с “Угро”.
3.05 Надзвичайнi новини.
3.35 Х/ф “Поїзд-утiкач”. 

СТБ
6.15,0.50 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Життя одне”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Обереж-

но! Шахрайство!”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

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

дикої орхiдеї”.
19.10 “Зоряне життя. Краса на 

кiнчику скальпеля”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. На 

зламi серця”.
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”.
0.55 Х/ф “Пiдсудний”. 

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
9.00 Очевидець.
10.00 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.20,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
13.40 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.15 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Плiткарка”.
16.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.00 Очевидець.
0.00 Репортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Х/ф “Честь i слава”. 
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Точка роси.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
3.40 Моя адреса - Соловки. 

Тягар мовчання.
4.00 Знак божої iскри.
4.20 Студiя Зона ночi.

4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Весела карусель”.
7.00,17.15 Х/ф “Батальйони 

просять вогню”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
14.15 Т/с “Next 3”.
15.15 Т/с “Кобра 2”.
18.30 “Правда життя”. Бiльше, 

нiж робота.
19.00,21.30,0.00,2.30,5.20 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Пiсля смертi”. 
2.55 “Легенди бандитської 

Одеси”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

вівторок, 21  грудня

середа,  22   грудня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,8.15, 9.00, 15.00, 

17.30, 0.10, 2.00 Погода.
6.10 М/ф.
6.35 Про час i про себе.
7.20 Д/ф “Жива 

енциклопедiя”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя 

власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це? Телебачення.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Х/ф “Раба кохання”.
13.30 Погода.
13.40 Д/ф “Скарби Норвегiї”.
14.10 В гостях у Д. Гордона. В. 

Зельдiн.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана стафета.
16.15 Дiловий свiт. Тиждень.
17.00 Точка зору.

17.45 Прощальний концерт 
М. Поплавського “Я - 
українець”.

21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї. 

Серiя А. “Сампдорiя” - 
“Дженоа”.

22.35 В перервi - Трiйка, Кено, 
Максима, Погода.

23.40 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.15 Автодрайв.
0.30 Оперативний об`єктив.
0.50 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Дурейтер.
2.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана стафета.
3.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
4.50 М/ф.
5.30 М/с “Вампiрятко”.

1+1
6.20 Комедiя “Доктор Дулiттл 3”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.

11.20 “Без мандата”.
12.55 “Мiняю жiнку 2”.
14.35 Мелодрама “Школа про-

живання”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Матусi”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.45 “ГПУ”.
0.45 Комедiя “Декамерон”.
2.50 Х/ф “Шепiт”.
4.15 Мелодрама “Чєтвертак”.
5.35 “ТСН-Тиждень”.

ІНТЕР
6.15 М/ф “Русалонька”.
6.40 “Найрозумнiший”.
8.15 “Таємницi Тихого океану”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.25 Х/ф “Стережися 

автомобiля”.
13.20 Х/ф “Мiмiно”.
15.35 Концерт Н. Баскова “Не 

тiльки про любов”.
18.00 Х/ф “Я тебе нiкому не 

вiддам”.
20.00 “Подробицi тижня”.

20.55 “Детально з Максимом 
Драбком. Чужi на своїй 
землi”.

21.10 Х/ф “Я тебе нiкому не 
вiддам”.

23.05 Концерт “Три диви”. Гай-
тана, Анi Лорак, Руслана.

0.05 Х/ф “Сни”. 
1.40 “Подробицi тижня”.
2.25 “Детально з Максимом 

Драбком”.
2.40 Т/с “До смертi 3”. 
3.00 “Формула кохання”.
3.45 Д/ф “Таємницi Тихого 

океану”.
4.35 “Позаочi”.
5.20 Т/с “До смертi 3”. 

ICTV
5.40, 6.00 Погода.
5.45 Факти.
6.05 Х/ф “Канiкули у Вегасi”.
7.45 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.55 Наша Russia.

14.15 Х/ф “Будинок Великої 
Матусi 2”.

16.15 Наша Russia.
17.20 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Мисливець за 

караванами”.
23.50 Голi i смiшнi.
1.20 Тиша в бiблiотецi.
1.40 Х/ф “Зупинка”. 
3.05 Iнтерактив. Тижневик.
3.20 Дискотека 80-х... по-

нашому!
4.10 Х/ф “МакБрайд”. 

СТБ
4.45 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
7.00 Х/ф “Три плюс два”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
16.00 “Смiшнi люди”.
17.00 “Зоряне життя. Куди 

зникають зiрки”.
18.00 “Моя правда. Джуна”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
21.00 Т/с “Доктор Хаус”. 

1.05 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

2.00 Х/ф “Вiдпустка за власний 
рахунок”.

НОВИЙ КАНАЛ 
6.10 Х/ф “Крутий пес”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.15 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.10 Х/ф “Знайомство з 

Факерами”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 М/ф “Вольт”.
20.00 Зроби менi смiшно.
22.20 Файна Юкрайна.
23.00 Х/ф “13-й район”. 
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Око”. 
2.40, 4.45 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.45 Четверта хвиля.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.

4.50 Писанки.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 М/ф “Юля-вередуля”.
8.30 М/ф “Ох i Ах iдуть у похiд”.
8.40 М/ф “Русалонька”.
9.10 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. “Герої” СРСР.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бокс”. С.Федченко - 

Д.Корлi.
14.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.00 Х/ф “Без особливих 

прикмет”.
17.00 Х/ф “Сонячний удар”.
19.00 Х/ф “Наживка”.
21.30 Х/ф “Мiсiя порятунку”. 
23.15 Х/ф “Хронос”. 
1.15 Т/с “Коп”. 
2.50 “Легенди бандитської 

Одеси”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.

неділя,  19  грудня
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п’ятниця,  24  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Про головне.
10.00 Т/с “Право на захист”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.15 Артек. Щасливi долонi.
14.10 Шеф-кухар країни.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “Довгi версти вiйни”.
17.00 Т/с “Право на захист”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
22.00 Х/ф “Незавершена п`єса 

для механiчного пiанiно”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Х/ф “Незавершена п`єса 

для механiчного пiанiно”.
23.45 Пiдсумки.
0.00 Вертикаль влади.

0.45 Шоу Бiз.
0.50 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Довгi версти вiйни”.
3.55 Х/ф “Мелодiї Верiйського 

кварталу”.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Пригоди Хоми”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Не бреши менi”. “Мати 

проти синової коханої 
дiвчини”.

12.25 Т/с “Любов - не те, що 
здається”.

13.30 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. 

“Переплутанi немовлята”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Гламурнi штучки та 

заучки”.
21.25,22.05 Т/с “Iнтерни”. 

22.35 Т/с “Теорiя брехнi”. 
23.30 “ТСН”.
0.00 Бойовик “Виконавець”. 
1.45 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
2.35 Бойовик “Виконавець”. 
4.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.50 “Сiмейнi драми”.
5.30 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР
6.10 “Мiста пiдземного свiту”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Кримiнальнi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Подарунок долi”.
21.30 Т/с “За загадкових об-

ставин”.
23.30 Х/ф “ДМБ. Знову в бою”. 
1.00 Х/ф “Мiй чоловiк - моя 

вбивця”. 

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

шуку дiтей”.
3.25 Т/с “До смертi 3”. 
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.10 “Мiста пiдземного свiту”.
4.55 Т/с “До смертi 3”. 
5.15 “Кримiнальнi справи”.

ICTV
5.55 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.15 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Замах”.
15.15 Т/с “Апостол”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Апостол”.
22.05 Т/с “Замах”.
23.00 Х/ф “Сахара”.
1.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 300 сек/год.
2.05 Т/с “Угро”.

2.55 Факти.
3.30 Надзвичайнi новини.
4.00 Х/ф “Спаун”. 

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Дiм, милий дiм”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Краса на 

кiнчику скальпеля”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

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

залiзної ледi”.
19.10 “Моя правда. Ксенiя 

Собчак”.
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 Х/ф “Батькiв не вибира-

ють”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.

7.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Зроби менi смiшно.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.05 Т/с “Татусевi дочки”.
13.30 М/с “Полiцейська 

академiя”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Плiткарка 2”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
23.10 Очевидець.
0.05 Репортер.
0.35 Служба розшуку дiтей.
0.40 Х/ф “Премiя Дарвiна”. 
2.20 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.25 Пiд знаком бiди.
3.05 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
3.10 Моя адреса - Соловки. 

Навiщо перекладати 
Вергiлiя.

3.30 Моя адреса - Соловки. 
Не ударте жiнку навiть 
квiткою.

3.50 Чорний колiр порятунку.
4.15 Студiя Зона ночi.
4.20 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Весела карусель”.
6.55 М/ф “Рiккi-Тiккi-Тавi”.
7.15 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
14.15 Т/с “Крiт”.
15.15 Т/с “Кобра 2”.
17.15 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Радiогра “Казан”.
19.00,21.30,0.00,2.30,5.20 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Пiсля смертi”. 
3.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.20 Ноосфера.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Так просто.
9.25 Хай так.
10.05 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд 

проводом Святiшого Отця 
Бенедикта ХVI в Базилiцi 
Св. Петра.

12.45 Рiздвяне Привiтання 
i Апостольське Благо-
словення Святiшого Отця 
Бенедикта ХVI з площi Св. 
Петра.

14.10 Х/ф “Зимовий вечiр у 
Гаграх”.

15.40 Наша пiсня.
16.20 В гостях у Д. Гордона. 

М.Шукшина.

17.25 Золотий гусак.
18.00 Ревiзор.
18.40 “Мелодiя двох сердець”. 

Фестиваль родинної 
творчостi.

19.50 Х/ф “Звичайне диво”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Х/ф “Звичайне диво”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.55 Х/ф “Звичайне диво”.
23.25 Ера здоров`я.
0.00 Допомога: з повагою до 

людей.
0.15 КНУКiМ party.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Х/ф “Звичайне диво”.
4.25 Д/с “Щоденник 

мандрiвника”.
5.20 М/с “Вампiрятко”.

1+1
6.10 “Свiт навиворiт”.
6.55 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.

9.00 “Хто там?”
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Свiт навиворiт”.
11.10 “Велике перевтiлення”.
12.00 “Анатомiя слави”.
13.00 “Вiд пацанки до панянки”.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
16.50 Комедiя “Гарфiлд 2”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Олександра”.
22.05 Мелодрама “Фонограма 

пристрастi”. 
0.05 Трилер “По ту сторону 

вовкiв”. 
3.40 “Зiрка+зiрка”.
5.40 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
5.15 “Кращий футболiст 

Європи”.
6.05 “Велика полiтика з 

Є.Кисельовим”.
8.30 “Шукачi”. Мiсто богiв.
9.25 “Формула кохання”.
10.25 “Городок”.
11.25 “Чисто NEWS”.

11.35 “Найрозумнiший”.
13.25 “Позаочi”.
14.20 Х/ф “Найкрасивiша”.
17.55 Концерт Лолiти “Одна 

велика довга пiсня про...”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний концерт гр. 

“ВIА Гра”.
22.30 Х/ф “Чартер”.
0.20 Концерт “Кумири 80-х i 

90-х”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “До смертi 3”. 
2.15 “Шукачi”.
2.55 “Позаочi”.
3.35 “Формула кохання”.
4.20 “Знак якостi”.
4.50 “Розбiр польотiв”.
5.35 Т/с “До смертi 3”. 

ICTV
6.15 Факти.
6.40 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.15 Козирне життя.
7.55 Х/ф “Фантом”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.

11.30 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Шлях”.
15.05 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Х/ф “Канiкули строгого 

режиму”.
22.05 Велика рiзниця.
23.00 Наша Russia.
23.25 Прожекторперiсхiлтон.
0.10 Х/ф “Ловець снiв”. 
2.40 Х/ф “Ефект близнюкiв”. 
4.20 Т/с “Бостонське право-

суддя 5”.
СТБ

4.45 М/ф: “Падав торiшнiй 
снiг”, “Умка”, “Дванадцять 
мiсяцiв”.

6.15 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
9.40 “Танцюють всi! 3”. Гала-

концерт.
15.00 Х/ф “Iронiя долi, або З 

легким паром!”
19.00 “Х-фактор”.

22.00 “Смiшнi люди”.
23.15 “Х-фактор. Пiдсумки голо-

сування”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
2.20 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
3.50 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Х/ф “Жiнка з Енсiно”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Зроби менi смiшно.
12.25 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.20 М/ф “Пiдводна братва”.
19.10 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. 
21.20 Х/ф “Ласкаво просимо, 

або Сусiдам вхiд заборо-
нено”.

23.20 Спортрепортер.
23.25 Х/ф “Санта Клаудiя”.
1.25 Х/ф “Турiстас”. 
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 I буде новий день №1.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Писанки.

4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 “Вайп Аут”.
9.30 Х/ф “Транссибiрський 

експрес”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Кримiнальне трiо.
12.00 “Спецпiдроздiл “Омега”. 

Операцiя “Антитерор”.
12.30 Х/ф “Вiчний поклик”.
17.15 Т/с “Мiф про iдеального 

чоловiка”.
19.00 Х/ф “Джокер”.
21.50 Х/ф “Дурнi помирають по 

п`ятницях”.
0.00 Х/ф “Листковий пирiг”. 
2.00 Т/с “Коп”. 
3.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.35 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.05 Т/с “Право на захист”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф “Незавершена п`єса 

для механiчного пiанiно”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “Довгi версти вiйни”.
16.55 Т/с “Право на захист”.
18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.05 “Мелодiя двох сердець”. Фес-

тиваль родинної творчостi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.50 Мiс Всесвiт-2010.
22.40 Трiйка, Кено.
22.45 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд 

проводом Святiшого Отця 
Бенедикта ХVI в Базилiцi 
Святого Петра.

1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Довгi версти вiйни”, 

3 с.
3.50 Д/с “Щоденник 

мандрiвника”.
5.15 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Заповiтна мрiя”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.10 “Не бреши менi”. 

“Переплутанi немовлята”.
12.10 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
13.05 “Свiт навиворiт”.
14.05 “Анатомiя слави”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. 

“Iгроман”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Без мандата”.
21.30 Бойовик “Чужий проти 

хижака”. 

23.55 “ГПУ”.
0.50 Х/ф “Штормове поперед-

ження”. 
2.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
3.05 М/ф “Принцеса на 

горошинi”.
4.30 “Сiмейнi драми”.
5.15 “Справжнi лiкарi 2”.

ІНТЕР
6.10 “Мiста пiдземного 

свiту”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне 

життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Загальна терапiя 2”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Подарунок долi”.

22.00 “Велика полiтика з 
Є.Кисельовим”.

0.30 “Ми можемо!”
0.40 “Кращий футболiст 

Європи”.
1.55 Х/ф “Подвiйне вбивство”. 
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.05 Т/с “До смертi 3”. 
4.25 Т/с “Сусiди”.
4.55 Т/с “До смертi 3”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Х/ф “Сахара”.
12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Замах”.
15.10 Т/с “Апостол”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Наша Russia.
20.30 Прес-конференцiя з 

Президентом України В. 
Януковичем.

21.50 Х/ф “Шлях”.
0.20 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.05 Х/ф “В`язнi вiри”. 
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Рiздвяний будиночок”.
5.05 Т/с “Бостонське право-

суддя 5”.
СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Д/ф “Фатальний дiагноз”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Єсенiн”.
15.40 Х/ф “Iронiя долi, або З 

легким паром!”
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Iронiя долi, або З 

легким паром!”
20.00 “Танцюють всi! 3”. Гала-

концерт.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 3”. Оголо-

шення переможця.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.00 “Бiзнес +”.
2.05 Х/ф “Мiльйон рокiв до 

нашої ери”. 
НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.

7.05 Смiховинки.
9.00 Очевидець.
10.00 Свiтлi голови.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Татусевi дочки”.
13.30 М/с “Полiцейська 

академiя”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Плiткарка 2”.
16.50 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 Очевидець.
0.15 Репортер.
0.45 Х/ф “Скнара”. 
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Третя влада.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Kairos.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
4.55 Хотiн.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.

6.25 М/ф “Незвичайний матч”.
6.45 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
7.05 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
14.20 Т/с “Крiт”.
15.20 Т/с “Кобра 2”.
17.10 Х/ф “Транссибiрський 

експрес”.
19.00,21.30,0.00,2.30,5.20 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм 2”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Карнi справи”.
1.50 Т/с “Пiсля смертi”. 
2.55 “Легенди бандитської 

Одеси”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

субота,  25  грудня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 КНУКiМ party.
7.30 Допомога: з повагою до 

людей.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це? Обережно, скло.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Х/ф “Зимовий вечiр у 

Гаграх”.
13.30 Камера смiху.
14.05 Золотий гусак.
14.35 Д/ф “Скарби Норвегiї”. 
15.00 Ближче до народу. Свят-

ковий випуск.
15.30 Х/ф “Друг”.
17.00 В гостях у Д. Гордона. 

М.Шукшина.
18.00 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.

19.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки року, що минає.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Автодрайв.
23.50 Жива пам`ять регiону.
0.20 Оперативний об`єктив.
0.40 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки року, що минає.
3.05 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.
4.30 Дурейтер.
4.50 Д/с “Щоденник 

мандрiвника”.
5.20 М/с “Вампiрятко”.

1+1
6.20 М/ф “Принцеса на 

горошинi”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.
11.20 “Без мандата”.

13.00 “Мiняю жiнку 2”.
14.40 Мелодрама “Олександра”.
16.45 Комедiя “Зимовий 

роман”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Х/ф “Службовий роман”.
23.30 “Свiтське життя”.
0.20 “ГПУ”.
1.15 Х/ф “Чужий проти хижака”. 
3.00 Х/ф “Штормове поперед-

ження”. 
4.20 Х/ф “Фонограма пристрастi”. 

ІНТЕР
6.05 М/ф.
6.40 “Найрозумнiший”.
8.15 “Таємницi Тихого океану”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.20 “Попелюшка союзного 

значення. Людмила 
Сенчiна”.

12.20 Х/ф “Найкрасивiша 2”.
16.00 Ювiлейний концерт гр. 

“ВIА Гра”.
17.50 Х/ф “Iлюзiя полювання”.

20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 “Детально з Акимом 

Галiмовим”. “13”.
21.10 Х/ф “Iлюзiя полювання”.
23.15 Х/ф “Бiй мiсцевого зна-

чення”.
1.20 Х/ф “Кур`єр”.
2.50 “Подробицi тижня”.
3.40 “Детально з Акимом 

Галiмовим”. “13”.
3.55 Т/с “До смертi 3”. 
4.15 “Таємницi Тихого океану”.
5.05 “Позаочi”.
5.50 Т/с “До смертi 3”. 

ICTV
5.40 Факти.
5.55 Х/ф “Рiздвяний будиночок”.
7.45 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.55 Наша Russia.
14.15 Х/ф “Канiкули строгого 

режиму”.

17.40 Наша Russia.
18.45 Факти.
18.55 Х/ф “Честь маю!”
23.35 Голi i смiшнi.
0.55 Х/ф “Ефект близнюкiв”. 
2.45 Iнтерактив. Тижневик.
3.00 Х/ф “Метеор”. 

СТБ
5.35 М/ф “Ну, постривай!”
6.55 Х/ф “Афоня”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
16.05 “Смiшнi люди”.
17.00 “Зоряне життя. Краса на 

кiнчику скальпеля”.
18.00 “Моя правда. Ксенiя 

Собчак”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
21.00 Х/ф “Тариф на любов”.
22.50 Т/с “Доктор Хаус”. 
2.35 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
3.20 Х/ф “Афоня”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Сусiдам вхiд заборонено”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 М/ф “Фантазiя”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 М/ф “Монстри проти 

прибульцiв”.
20.00 Зроби менi смiшно.
22.15 Файна Юкрайна.
22.55 Х/ф “Вiдступники”. 
1.55 Спортрепортер.
2.00 Х/ф “Викуп”. 
3.50 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
3.55 Благославляю i молюся.
4.25 Книга.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.20 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 М/ф “Квiтка-семицвiтка”.
8.50 М/ф “Сiрий вовк і Червона 

Шапочка”.
9.25 Т/с “Мiф про iдеального 

чоловiка”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Радiогра “Казан”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бокс”. З. Байсангуров - 

Р. Гутьєррес.
14.05 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.30 Х/ф “Джокер”.
17.05 Х/ф “Дурнi помирають по 

п`ятницях”.
19.00 Х/ф “Широко крокуючи 3”.
21.00 Х/ф “Мiсiя порятунку 2”. 
22.50 Х/ф “Скаженi акули”. 
0.50 Т/с “Коп”. 
2.35 “Легенди бандитської Одеси”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.

неділя,  26  грудня



8 № 51   17  грудня   2010 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

При звільненні працівника необхідно до-
тримуватися правил і порядку застосування 
дисциплінарних стягнень, а саме:

• ст. 147 та ч. 2 ст. 149 КЗпП — засто-
сування лише одного із заходів стягнення: 
догани або звільнення. Тобто працівника не 
можна звільнити за прогул, за який йому вже 
оголошено догану, та за один прогул не може 
бути оголошено дві догани;

• ст. 1471 КЗпП — звільнення може бути 
здійснено органом, якому надано право при-
йняття на роботу (обрання, затвердження і 
призначення на посаду) даного працівника;

• ст. 148 КЗпП — звільнення може бути 
здійснено не пізніше одного місяця з часу 
виявлення проступку, не рахуючи часу звіль-
нення працівника від роботи у зв'язку з тим-
часовою непрацездатністю або перебування 
його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не 
може бути накладене пізніше шести місяців із 
дня вчинення проступку;

• ст.  149 КЗпП — власник або уповнова-
жений ним орган (далі — власник) до звіль-
нення зобов'язаний зажадати від порушника 
трудової дисципліни письмових пояснень;

- врахувати ступінь тяжкості проступку, 
заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено 
проступок, та попередню роботу працівника;

- звільнення оформляється наказом і по-
відомляється працівникові під підпис. 

Крім того, враховуючи, що звільнення за 
прогул є звільненням з ініціативи власника, 
необхідно дотримуватися вимог законодав-
ства про працю, що регулюють порядок і 
правила таких звільнень:

• ч. 3 ст. 40 КЗпП — не допускається 
звільнення працівника з ініціативи власника 
(у т. ч. за п. 4 ст. 40 КЗпП) в період його тимча-
сової непрацездатності (крім звільнення за п. 
5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування 
працівника у відпустці. Це правило не поши-
рюється на випадок повної ліквідації підпри-

ємства, установи, організації;
• ст.  43 КЗпП — звільнення може бути 

здійснено лише за попередньою згодою ви-
борного органу первинної профспілкової ор-
ганізації (далі — профспілкова організація), 
членом якої є працівник, або профспілкового 
представника, при відсутності випадків, які 
допускають звільнення без такої згоди, пе-
редбачених ст. 431 КЗпП;

- власник вправі розірвати трудовий до-
говір не пізніш як через місяць з дня отри-
мання згоди профспілкової організації або 
профспілкового представника;

- профспілкова організація має розгляда-
ти обґрунтоване письмове подання власника 
в присутності працівника, за відсутності — 
лише за його письмовою заявою або у разі 
повторної неявки;

• ст.  47 КЗпП — власник зобов'язаний в 
день звільнення видати працівникові належ-
но оформлену трудову книжку і провести з 
ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 
КЗпП;

- власник зобов'язаний в день звільнення 
видати працівникові копію наказу про звіль-
нення з роботи.

Факт прогулу можна підтвердити будь-
якими належними, допустимими, достовір-
ними доказами відповідно до ст. ст. 57-66 
Цивільного процесуального кодексу України 
(далі — ЦПК), а саме:

• письмовими доказами (поясненням 
працівника, інших працівників; службови-
ми, доповідними записками; актами до-
вільної форми за підписами не менш трьох 
працівників: про відсутність на роботі, про 
відмову від надання пояснення тощо; лис-
тами: про необхідність пояснити причину 
відсутності, про надання письмових по-
яснень тощо, які містять інформацію про 
предмет доказування);

• поясненнями сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, які можуть бути допитані су-
дом як свідки;

• показаннями свідків;
• речовими доказами;
• висновками експертів.
У разі виникнення індивідуального трудо-

вого спору відповідно до ст. 212 ЦПК суд оці-
нює належність, допустимість, достовірність 
кожного зазначеного доказу окремо, а також 
достатність і взаємний зв'язок доказів у су-
купності. При цьому жоден доказ не має для 
суду наперед встановленого значення.

Щодо інформації про відмову родичів і 
свідків підписувати акт, слід зазначити, що 
представники підприємства мають право са-
мостійно скласти акт довільної форми за під-
писами не менш, ніж трьох осіб.

Отже, перед звільненням за прогул в 
ситуації, що розглядається, обов'язковим 
є зажадати від працівника пояснення. Така 
пропозиція може бути надіслана рекомендо-
ваним листом з повідомленням про вручення 
чи пред'явлена особисто працівникові. У разі 
потреби факт доведення до працівника про-
позиції надати пояснення та/або його відмова 
фіксується складеним у довільній формі ак-
том, підписаними не менш як трьома присут-
німи (це можуть бути будь-які представники 
підприємства, не обов'язково родичі чи інші 
свідки).

Крім того, власник за наявності підстав 
повинен звернутися до профспілкової орга-
нізації або профспілкового представника з 
обґрунтованим поданням про надання згоди 
на звільнення.

При прийнятті рішення про звільнен-
ня необхідно пересвідчитися у дотриманні 
строків накладення дисциплінарного стяг-
нення, врахувати ступінь тяжкості проступку, 
заподіяну шкоду, обставини його вчинення та 
попередню роботу працівника. При звільнен-
ні працівника ознайомлюють з наказом про 
звільнення під підпис, видають копію цього 
наказу, трудову книжку та проводять з ним 
остаточний розрахунок.

Слід пам'ятати, що в разі подання праців-
ником належним чином оформленого листка 

непрацездатності, який засвідчує тимчасову 
непрацездатність станом на дату звільнення 
за прогул, він підлягатиме поновленню на 
роботі з оплатою вимушеного прогулу.

У зв'язку з цим власник має бути поін-
формований про порядок оформлення лист-
ка непрацездатності.

Згідно з п. 1.14 Інструкції про порядок 
видачі документів, що засвідчують тимчасо-
ву непрацездатність громадян, затвердже-
ної наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 13 листопада 2001 року № 455 
(далі — Інструкція № 455), якщо до моменту 
чергової виплати заробітної плати непрацез-
датність ще продовжується, громадянину на 
його бажання видається листок непрацез-
датності із зазначенням у графі «Заключні 
висновки», що він продовжує хворіти і листок 
непрацездатності буде продовжено.

Відповідно до п. 2.10 Інструкції № 455 
листок непрацездатності з обов'язковою по-
значкою в ньому про стан сп'яніння видаєть-
ся лише в разі тимчасової непрацездатності, 
зумовленої захворюванням або травмою 
внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння 
чи дії наркотиків, що визначається лікарсько-
консультативною комісією у встановленому 
порядку. Такий листок непрацездатності є 
підставою для відмови у призначенні допо-
моги з тимчасової непрацездатності.

Тобто, засвідчений у встановленому по-
рядку факт перебування тимчасово непра-
цездатного працівника у стані алкогольного 
сп'яніння, що не став причиною непрацез-
датності, не є підставою для заперечення 
стану тимчасової непрацездатності і підста-
вою для визнання днів відсутності на роботі 
прогулом.

Складений акт про відвідування пра-
цівника вдома та про його нетверезий стан 
може бути лише доказом порушення вста-
новленого режиму лікування та незаконності 
документа, що засвідчує тимчасову непра-
цездатність.

Олена ГРЕБЕНЮК,
головний державний  інспектор праці у 

Макарівському районі. 

П О Р Я Д О К  З В І Л Ь Н Е Н Н Я  З А  П Р О Г У Л
Звільнення за п. 4 ст. 40 КЗпП України за прогул, у т. ч. відсутність на роботі більше 

трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, віднесено постановою Пле-
нуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 
листопада 1992 року № 9 до звільнень за порушення трудової дисципліни.

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

АДМІНІСТРАТИВНА 
РЕФОРМА 

СТАРТУВАЛА
Підписаний Президентом України Віктором 

Януковичем за підсумками засідання Комітету 
з економічних реформ Указ «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої вла-
ди» передбачає істотні зміни у владній структурі. 
Всього визначено 6 типів центральних органів 
виконавчої влади: Міністерство, Служба, Інспек-
ція, Агентство, незалежні регулятори і органи зі 
спеціальним статусом. З 112 органів централь-
ної виконавчої влади створено 63. З них: 16 мі-
ністерств, 28 служб, 13 агентств і 7 інспекцій.

КУПИВ ДІЛЯНКУ – 
ВНЕСИ ЗМІНИ 

У ДЕРЖАВНИЙ АКТ
Якщо ви отримали земельну ділянку у 

власність із земель приватної власності, і при 
цьому не змінено ні її меж, ні цільового призна-
чення, своє право власності ви можете посвід-
чити одним із двох документів про відчуження: 
або свідоцтвом про право на спадщину, або 
цивільно-правовою угодою – залежно від того, 
яким чином ви стали власником. Один із цих 
документів ви долучаєте до державного акта 
на право власності на земельну ділянку і пода-
єте до відділу чи управління Держкомзему за 
місцем розташування ділянки. Там в акті ма-
ють зробити відмітку про зміну власника. По-
тім ці документи передаються до регіональної 
філії Центру державного земельного кадастру, 
де відомості про нового власника вносять до 
автоматизованої системи.

Для здійснення відмітки та державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно та їх обме-
жень забороняється вимагати документи, не-
передбачені статтею 126 Земельного кодексу 
України, – тобто цивільно-правової угоди (чи 
свідоцтва про спадщину) та державного акта.

ОДНИМ АБЗАЦОМ
Середня тривалість життя чоловіків в Укра-

їні становить 62 роки, в європейських країнах 
– близько 78 років, в Японії – 80 років. Серед-
ній розмір пенсії в європейських країнах – 700-
800 євро, в Україні – близько 76,2 євро.

На сьогодні кожний третій українець пере-
буває за межами нашої держави. Близько 7 
мільйонів українців сьогодні працюють за кор-
доном.

•

•

 Споглядаючи сьогодення, із його 
проблемами, суєтністю, зневажливістю, 
метушнею, жорстокістю, подекуди навіть 
агресивністю, ще більше переконуюсь 
у тому, що кожна людина шукає відради 
та затишку в сімейному колі, де мож-
на відпочити душею, поділитися своїми 
думками, де тебе розуміють, чекають та 
люблять. «Мій дім – моя фортеця» - ця 
фраза особливо актуальна в наш час. На 
жаль, таке родинне тепло не зігріває тих, 
хто живе не в сім’ї, а в стінах державних 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. І хоча ди-
тячі інтернатні заклади гарно умебльова-
ні, добре матеріально забезпечені, проте 
погляди їх вихованців сумні, вони по-
збавлені основного - любові та турботи 
близьких людей. Сиротами стають діти 
і при живих батьках - це, так звані, соці-
альні сироти, і їх зараз значно більше, ніж 
тих, чиїх батьків вже немає серед живих. 
За цей рік у районі було позбавлено бать-
ківських прав дев’ять батьків. Всього ж у 
районі 133 дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування.

 Єдиним шансом для цих дітей жити 
та виховуватися в сім’ї є добрі люди, які 
б взяли їх до своїх родин. 

Сімейними формами влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, є: усиновлення/
удочеріння, встановлення опіки над ді-
тьми від народження до 13 років та піклу-
вання над 14-17-річними, влаштування 
таких дітей у прийомну сім’ю, дитячий 
будинок сімейного типу. Діти, які не ма-
ють змоги мешкати з рідними, можуть 
розраховувати на підтримку держави, 
або ж - на добродіїв, які допоможуть їм у 
цьому великому світі отримати належне 
виховання. Ними можуть стати грома-
дяни України, які всиновлять/вдочерять 
дитину – сироту, дитину, позбавлену 
батьківського піклування, вона ж набуде 
прав рідної дитини. Цього року в районі 
було усиновлено одну дитину. 

Найпоширенішою формою сімейного 
виховання є опіка (встановлена над дітьми 
від народження до 14 років ) та піклування 
(встановлене над дітьми від 14 до 18 ро-
ків). Опікунами/піклувальниками можуть 
стати як родичі дитини, так і сторонні осо-
би. В такому випадку - держава сплачує 
їм допомогу в розмірі двох прожиткових 
мінімумів, залежно від віку дитини. При-
йомні сім’ї (ті, які візьмуть на виховання 
від однієї до чотирьох дітей) мають такі ж 
права як опікуни та піклувальники. Зараз 
у районі функціонує одна прийомна сім’я 
Яковенка/Романової, де виховується двоє 
прийомних дітей. 

Особливою формою сімейного вихо-
вання є дитячий будинок сімейного типу, 
куди влаштовується для виховання від 
п’яти до десяти вихованців, враховуючи 
рідних дітей. Сім’ї безкоштовно надаєть-
ся житловий будинок, облаштований усім 
необхідним для проживання та виховання 
влаштованих дітей. Тут діти перебувають 
до 18 років. Батьки – вихователі отримують 
державну допомогу на дітей як і опікуни, 
крім того, одержують заробітну плату як 
вихователі. У районі вже протягом чоти-
рьох років функціонує дитячий будинок 
сімейного типу сім’ї Крушельницьких, де 
виховується шестеро дітей-вихованців.

Якщо у Вас є можливість і головне - 
бажання зігріти своєю любов’ю самотню 
дитину, просимо дзвонити за номером 
телефону Центру – 6-01-51 або ж заві-
тайте до нас за адресою: смт. Макарів, 
вул. Фрунзе, 27, кімната 6 (районний 
будинок культури, 2 поверх). З великим 
нетерпінням чекаємо на Вас ми, праців-
ники Центру, а ще більше діти – сироти 
та діти, позбавлені батьківського піклу-
вання. Подаруйте їм надію!

Валентина КАШУБА,
начальник відділу соціальної 

роботи Макарівського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

ПОДАРУЙМО ЛЮБОВ І ТУРБОТУ ДІТЯМ

Я є матір’ю п’ятьох неповнолітніх дітей. Проте діти у 
мене від різних батьків (троє від одного чоловіка, двоє від 
інших). Чи вважається за таких умов моя родина багатодіт-
ною та чи передбачено мені державні пільги?

Відповідно до чинного законодавства України ваша сім’я є 
багатодітною, незалежно від походження дітей від різних бать-
ків. У даній ситуації, перш за все, слід виходити з юридичного 
визначення сім’ї з дітьми. Відповідно до ст. 2 Закону України 
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми” сім’єю з дітьми ви-
знається поєднане родинними зв’язками та зобов’язаннями 
щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, уси-
новлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи 
піклування. Як визначено ст. 1 Закону України “Про охорону 
батьківства, багатодітною сім’єю визнається сім’я, яка скла-
дається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше ді-
тей. Тобто, факт наявності у дітей різних батьків не грає жодної 
ролі, оскільки ви є єдиною їх матір’ю. 

Основними пільгами, що передбачені багатодітним сім’ям, 
є: знижка 50% за перебування та харчування дітей у державних 
дошкільних навчальних закладах; першочерговий порядок від-
починку та оздоровлення дітей, що забезпечується місцевими 
органами влади. Пільговий проїзд міським пасажирським тран-
спортом загального користування (крім таксі); податкова соці-
альна пільга батькам; додаткова оплачувана відпустка для пра-
цюючої матері тривалістю 10 календарних днів; пільгове право 
на пенсію за віком тощо. Також, за матерями, які народили та 

виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, 
ураховуючи особистий внесок у виховання дітей 
в сім’ї, створення сприятливих умов для здо-
буття дітьми освіти, зберігається право на отри-
мання звання “Мати-героїня” та отримання гро-
шової допомоги відповідно до законодавства. 

Опікуюся 10-річним хлопчиком, який є інфікованим 
вірусом імунодефіциту людини. Чи має ця дитина право 
на якусь грошову допомогу в зв’язку із своїм захворю-
ванням?

Законодавчо захист людей інфікованих вірусом імунодефіци-
ту регулюється Законом України “Про запобігання захворюванню 
на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист 
населення”, відповідними підзаконними актами та державними 
програмами в цій сфері. Крім соціального захисту батьків і дітей, 
які хворіють на вірус імунодефіциту людини, Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1051 від 10.07.1998 року “Про розмір щомі-
сячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим 
вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД” передбачена 
щомісячна державна допомога у розмірі двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян на дітей, що хворіють на перелічені 
вище захворювання. Допомога надається дітям віком до 16 років, 
але, сьогодні складає, на жаль, 34 гривні на місяць.

Андрій ОНІЩЕНКО, 
юрист.

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ



9№ 51   17  грудня   2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

ПОСТУЄМО

Грудневі роботи не склад-
ні.  Головне  - захистити росли-
ни від холоду. Оглядаючи свої 

володіння,  зверніть особливу 
увагу на те, як вкриті снігом 
ділянки суниць, малини, бага-
торічних рослин. Під час мо-
розів і короткочасної відлиги, 
яка буває в грудні, вершина 
грядки може оголитися, і це 
стане причиною вимерзання 
насаджень. 

За можливістю накопи-
чуйте сніг на ділянці - вели-
кий покрив снігу, навіть при 
дуже тривалій відлизі, може 
зберегтися і захистити рос-
лини від пошкоджень, коли 
настануть сильні морози. 
Вкривайте снігом суниці, об-

гортайте ним стовбури дерев, 
збираючи його з вільних від 
рослин ділянок або з доріжок. 

Не беріть тільки 
сніг з-під плодо-
вих дерев, щоб не 
оголити їх коріння. 
Біля молодих де-
рев сніг втоптуйте 
- це перешкодить 
проникненню ми-
шей. 

Після сильних 
снігопадів намага-
йтеся  обов’язко-
во відвідати сад, 
щоб струсити сніг 
з дерев, почина-
ючи з нижніх гілок. 
Особливо небез-

печний для них мокрий сніг, 
який, накопичуючись на гіл-
ках,  може поламати їх своєю 
вагою. 

Якщо у вас саморобні те-
плиці зі скляним дахом, ба-
жано періодично згрібати сніг 
з даху, щоб він не роздавив 
скло.  Для цього можна за-
готовити прості  дерев’яні 
скребки.  Якщо теплиці - по-
лікарбонатові, необхідність 
чистити сніг з даху відпадає, 
зате з’являється необхідність 
накидати його всередину те-
плиці, щоб узимку земля не 
промерзала, а навесні наси-

тилася необхідною вологою. 
Узимку на оголених дере-

вах особливо добре помітно, 
де влаштувалися зимувати 
шкідники. Якщо ви побачите 
в кроні клубок сухого листя, 
оплутаного павутиною, од-
разу ж зніміть його. Швидше 
за все, там зимують білани 
жилкуваті або золотогузки. І 
обов’язково зніміть усі сухі, 
муміфіковані плоди - в них 
може зимувати гриб - збуд-
ник плодової гнилизни. Робіть 
узимку в саду годівниці для 
птахів, які захищають ваш сад 
від численних шкідників. 

Не забувайте в грудні, та 
й взагалі протягом усієї зими, 
оглядати бульби, цибулини, 
кореневища: гладіолусів, бе-
гонії,  анемонів, жоржин та 
інших теплолюбивих рослин, 
що зберігаються до весни. 
Хворі рослини видаляйте або 
вирізайте і дезінфікуйте неве-
ликі осередки ураження гни-
лизною. Температура в місці 
зберігання має переважати 
5-7 градусів. 

Бульби жоржин особливо 
потребують уваги. При появі 
ознак грибкових захворювань 
частини рослин, що загнили-
ся, потрібно вирізати, бульби 
просушити і запилити дерев-
ною золою або припудрити 
фундазолом. 

Якщо у вас немає мож-
ливості зберігати жоржини в 
підвалі, постарайтеся ство-
рити їм відповідні умови, по-
містивши в туго зав’язані по-
ліетиленові мішки,  заповнені 
торфом.

У САДУ І НА ГОРОДІ

Г Р У Д Н Е В І  Р О Б О Т И
Ми вже живемо в передчутті передноворічної метушні, 

думаємо, що поставити на стіл, подарувати друзям і близь-
ким, як прикрасити свій дім і себе самих. Зима -  час, коли 
можна відпочити і від дачних клопотів, розслабитися, підлі-
кувати натруджені спини. Але один-два рази на місяць все-
таки бажано відвідати садову ділянку, щоб пересвідчитися, 
що вашому будинку і саду ніщо не загрожує. 

БАБКА З МОРКВИ 
І ГОРОХУ 

Обчищену моркву дрібно нарі-
зують і тушкують разом з молоком 
до готовності. Стушковану моркву 
змішують із в’язкою манною кашею 
і вареним горохом. Одержану масу 
пропускають крізь м’ясорубку і за-
правляють сирими яйцями, гвоз-
дикою, корицею, цукром та сіллю. 
Заправлену масу кладуть у змаще-
ний маслом і посипаний сухарями 
сотейник або каструлю і запікають 
в духовці. Готову бабку нарізують 
порціонними шматками і при пода-
чі поливають сметаною. 

На 600 г моркви - 0,5 склянки 
гороху, 2 ст. ложки манних крупів, 
1 яйце, 1 ст. ложку мелених суха-
рів, 1 ст. ложку вершкового масла, 
0,5 склянки молока, по 2 г гвозди-
ки і кориці, 1 ст. ложку цукру, 4 ст. 
ложки сметани. 

КАПУСТА, ЗАПЕЧЕНА 
З РИСОМ І ГРИБАМИ 

Нарізану кубиками капусту 
тушкують з частиною молока до 
готовності. Припущений з рештою 
молока, змішаного з грибним від-
варом, рис заправляють підсмаже-
ною січеною цибулею, підсмаже-
ними грибами, зеленню петрушки 
і сіллю. 

У сотейник або каструлю, зма-
щену жиром, кладуть тушковану 
капусту, зверху - заправлений рис, 
зверху рису - другий шар капусти і 
так кладуть кілька шарів, щоб верх-
ній шар був з капусти. Потім зма-
щують сирими яйцями, посипають 
сухарями і ставлять в духовку за-
пікатись. 

Готову капусту нарізують порці-
онними кусками і при подачі поли-
вають сметаною. 

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

КАРТОПЛЯ, ЗАПЕЧЕНА З 
ЯБЛУКАМИ І РИСОМ 
Обчищену картоплю нарізують 

дрібними кубиками і підсмажують. 
Окремо миють яблука, розрізують, 
видаляють серцевину і нарізують 
їх кубиками. Цибулю обчищають, 
дрібно січуть і злегка підсмажують. 
Рис перебирають, промивають і 
припускають (варять з невеликою 
кількістю води) до готовності. В 
припущений рис кладуть підсма-
жену картоплю, яблука, підсмаже-
ну цибулю, сирі яйця, сіль, все до-
бре змішують, а потім викладають 

у сотейник або каструлю, змащену 
маслом, посипають сухарями і за-
пікають в духовці. 

Запечену картоплю розрізують 
на порціонні кусочки і при подачі на 
стіл поливають сметанною підли-

вою й посипають зеленню петруш-
ки. Приготування підливи: просія-
не борошно прогрівають на маслі, 
додають частину бульйону, смета-
ну, змішують, розводять рештою 
бульйону, добре проварюють, про-
ціджують крізь сито, доводять до 
кипіння і заправляють вершковим 
маслом. 

На 1 кг картоплі — 0,5 склянки 
рису, 200 г яблук, 1 цибулину, 2,5 ст. 
ложки жиру, 1 яйце. 1 ст. ложку суха-
рів, 1 чайну ложку дрібно нарізаної 
зелені петрушки. Для підливи-- по 
2 чайні ложки пшеничного борош-
на і вершкового масла, 1,5 склянки 
сметани. 

Якщо ви любите часник, але боїтеся його за-
паху, вам стануть у нагоді ці прості засоби:

• з самої часточки часнику видаліть паросток, і 
тоді запаху практично не буде;

• після вживання часнику можна розгризти кілька 
зерен кави;

• добре допомагає кілька пастилок м’ятної гумки 
ECLIPS;

• можна з’їсти “Антиполіцай”, вбиває запах алко-
голю, часнику та тютюну;

• спробуйте пожувати свіжу петрушку або селеру;
• можна пожувати шкірку лимона;
• з’їсти трохи свіжої моркви;
• вбиває запах часнику і цибулі - стакан молока;
• а от вживання будь-якого алкоголю запах часни-

ку лише підсилює.

Не секрет, що швидкість приготування і 
успіх страви залежать від маленьких хитрощів. 
Ось деякі з них:

• Якщо зварений гарячий буряк підставити під 
струмінь холодної води, він стає м’яким і соковитим. 
Якщо просто остудити, буде не те.

• Коли варите яйця, потрібно посолити воду, щоб 
вони не тріснули і не витекли.

• Коли варите картоплю, соліть воду, коли вона 
закипить.

• Смажену картоплю потрібно солити, коли вона 
майже готова.

• Варити овочі краще в емальованому посуді, а 
крупи - в металевому.

• Коли чистите й ріжете цибулю, ніж і цибулину по-
тримайте під холодною водою. 

ХАЗЯЙЦІ - НА ЗАМІТКУ

Тому, саме час замислитися над 
тим, що ми можемо зробити, щоб за-
побігти недузі. І відповідь дуже про-
ста - щеплення. Втім далеко не всі 
готові вдатися до цієї захисної про-
цедури. Адже недовіра до щеплень 
укорінилася в свідомості багатьох 
українців через відомі ускладнення, 
що відбувалися у нас кілька років 
тому, хоча й з приводу інших ще-
плень. До всього додається й інерт-
ність, а для декого платне щеплен-
ня є обтяжливим через фінансові 
труднощі. Тож пропонуємо найбільш 
прості заходи, щоб попередити за-
раження грипом:

- часто мити руки з милом протя-
гом 20 секунд;

- кашляти і чхати лише у серветку 
або носовик;

- не слід підходити до хворих 
ближче, ніж на півтора-два ме-
три;

- хворі мають залишатися вдома 
(не відвідувати дошкільні установи і 
школи, утриматися від виробничого 
ентузіазму).

Що робити, якщо ви вже захворі-
ли на грип?

- при перших ознаках захворю-
вання звернутися до лікаря;

- залишитися вдома, крім тих ви-

падків, коли потрібна термінова ме-
дична допомога;

- хворі на грип небезпечні для 
оточуючих і повинні бути негайно 
ізольовані. Неприпустима їх поява у 
громадському транспорті, дитячих 
колективах та інших місцях масового 
перебування людей;

- хворого необхідно покласти в 
окремій кімнаті або ізолювати шир-
мою, виділити йому індивідуальний 
посуд, рушник, предмети особистої 
гігієни, вкрай важливим є спокій, по-
стільний режим;

- не допускати контакту хворого 
зі здоровими членами сім’ї, крім тих, 
хто доглядає за ним;

- особа, що доглядає за хворим, 
повинна носити двошарову марлеву 
пов’язку або захисну маску, вона по-
винна бути або одноразовою, що не 
жаль викинути, або багаторазовою, 
яку після прання необхідно ретельно 
прасувати гарячою праскою;

- проводити провітрювання при-
міщення кілька разів на добу;

- щодня робити вологе прибиран-
ня приміщення;

- не слід займатися самолікуван-
ням. Відповідне медикаментозне 
лікування хворому призначає тільки 
лікар!

ПРОФІЛАКТИКА Й ЩЕ РАЗ ПРОФІЛАКТИКА

ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ГРИПУ 
КОЖЕН У ЗМОЗІ 

Ми й незчулися як збігла осінь, і поряд із різними турботами дода-
лися ще й - нежить, кашель, температура - усі “задоволення” неста-
більного зимового періоду, коли то мороз, то відлига. І хоча епідемію 
ГРВІ та грипу МОЗ нам поки ще не обіцяє, випадків занедужання вже 
достатньо. До того ж небезпеку передачі захворювання посилює те, 
що ми більшу частину дня перебуваємо у колективі. І як би не загарто-
вувались заздалегідь, гарантувати, що не захворіємо, спілкуючись з 
оточуючими, не може ніхто. 

ПОРАДИ ДЛЯ ВСІХ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

ВАШІ КРАЩІ ЗАХИСНИКИ
Сумніваюся, що зараз знайдеться людина, яку б не хвилювало 

питання, як не захворіти на грип. У зв’язку з цим експертів попро-
сили оцінити основні засоби екстреної профілактики за 15-бальною 
шкалою. Після того, як оцінки спеціалістів підсумували, кожному 
методу надали місце, відповідно до того, скільки балів він отримав. 
Але одразу слід зазначити, що медики не рекомендують зосеред-
жуватися лише на одному засобі: тільки комплексна профілактика 
може максимально захистити від грипу. 

Тож до вашої уваги рейтинг кращих засобів профілактики.
На першому місці - часник та цибуля. По-перше, вони бага-

ті фітонцидами - летючими ефірними оліями, які мають властивість 
швидко нейтралізувати віруси, які знаходяться у повітрі. По-друге, 
містять вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють імунітет.

Головний і найефективніший засіб профілактики - просто їсти часник 
та цибулю. Ефект посилиться, якщо часник чи цибулю вживати з салом: 
воно є стимулятором імунітету. Знезаражуючий ефект від зубчика час-
нику чи третини цибулини триває близько 2-х годин. Важливіше за все 
вживати їх перед виходом на вулицю. Якщо в колективі є підозра на хво-
ру людину, то захист треба поновлювати десь кожні 2-3 години.

 А як же бути із запахом, запитаєте ви? І я вам відповім: якщо 
ретельно подрібнені цибулю або часник вжити, як пігулку, і одразу ж 
запити водою, запаху не відчуватиметься.

На другому місці - стимулятори інтерферону. Здоровим людям 
вони взагалі не потрібні і навіть можуть зашкодити, викликавши збій в 
імунній системі. Але вони показані, якщо у людини є імунодефіцит. Про 
нього може свідчити будь-яке хронічне захворювання, наприклад, час-
те загострення герпесу, хронічного запалення нирок, бронхів та інші.

Отже, стимулятори потрібно застосовувати людям з імунодефіци-
том - один препарат, а не декілька. Ефект настає вже наступного дня 
після початку прийому. Перевищені дози можуть “перевантажити” 
імунітет, і він послабне. Більшість цих засобів продаються без рецеп-
ту, тому якщо у вас немає можливості проконсультуватися з лікарем, 
як їх приймати, керуйтеся інструкцією застосування препарату - з неї 
можна дізнатися про профілактичні дозування і схеми прийому.

 Якщо не вдається дістати препарати-індуктори інтерферону, 
підтримати імунітет допоможуть настоянка ехінацеї та прополіс.
Приймають внутрішньо по 20-30 крапель 3 рази на день (але не на 
ніч), за 30 хвилин до їжі. Препарати не рекомендується призначати 
жінкам у період вагітності і лактації, а також при аутоімунних захво-
рюваннях. Дітям препарат призначається від 4-х років, дозу пови-
нен індивідуально підібрати лікар.  

На третьому місці - захисна маска. Носити її доречно там, де 
багато людей - потенційних джерел зарази: у транспорті, кінотеатрі 
та т.ін. Врахуйте, що її треба регулярно міняти: якщо вірусів у повітрі 
багато, то вона може їх стримувати максимум 3-4 години. 

На четвертому місці - оксолінова мазь. Її наносять у кожну 
ніздрю круговими рухами. Важливий момент: щоразу після приходу 
з вулиці потрібно промити ніс (краще мильною водою), щоб вилучи-
ти віруси, які могли туди потрапити. Потім нанесіть мазь знову.

На п’ятому місці - вітамін С. Кращі його джерела - це цитру-
сові (добова доза вітаміну міститься - на вибір - в 2 середніх апель-
синах, 4-5 мандаринах, 3-х лимонах), ківі (добову дозу “аскорбінки” 
містить 1 фрукт), капуста (сира і квашена).

Найбагатший вітаміном С відвар шипшини. Готується він так: 
очищаєте ягоди від волосків і пропускаєте їх через м’ясорубку. По-
тім проварюєте жменю ягід у 300 мл води протягом 15 хвилин. Перед 
вживанням проціджуєте відвар через марлю. Зміцнюйте здоров’я, 
приймаючи щодня по 1/2 склянки 2-3 рази перед їжею.

А ось настоювати шипшину в термосі всю ніч не треба - зруйну-
ється багато вітамінів.
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ШПАЛЕРИ (ОБОЇ). ПЛИТКА КЕРАМІЧНА
смт Макарів, вулиця Гагаріна, 11. 

Телефони: 5-28-69, 050-441-35-75.

НАКАЗ
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА МАКАРІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

14.12.2010 р.           смт Макарів                               №79

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРИПИСКИ 
ГРОМАДЯН 1994 РОКУ НАРОДЖЕННЯ ДО 

ПРИЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ В 2011 РОЦІ.
1. На виконання вимог Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» від 04.04. 2006 р. №3597 - IV 
з 4.01.2011 року по 31.03.2011 року оголошується припис-
ка до призовної дільниці Макарівського району Київської 
області громадян 1994 року народження.

2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які на-
родилися з 1 січня по 31 грудня 1994 року включно, по-
стійно або тимчасово проживають на території Макарів-
ського району, а також громадяни старшого призовного 
віку, які не були приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для припис-
ки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 66, каб. №9, у визначений для 
них час, маючи при собі документи, що зазначені у повіст-
ці. Громадяни, що не отримали повістку, зобов’язані при-
бути за зазначеною адресою до 27 січня 2011 року, маючи 
при собі документи, що посвідчують особу.

4. Керівники підприємств, установ, організацій та на-
вчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким не-
обхідно прибути для приписки до призовної дільниці, на 
час необхідний для проходження приписки від виконання 
службових обов’язків або навчання, і забезпечити їх сво-
єчасну явку до районного військового комісаріату.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
головного спеціаліста державного службовця Оберемчу-
ка Ю.А.

6. Наказ довести до всіх організацій, установ, підпри-
ємств, навчальних закладів, сільських та селищних рад 
району.

Михайло ПУГАЧ,
військовий комісар Макарівського районного 

військового комісаріату, підполковник.

Хоча насправді подарунки, як і люди, бувають різні: смішні і серйозні, ви-
шукані і прості, куплені або зроблені своїми руками. Тому ми вирішили за-
пропонувати вам декілька універсальних варіантів, але при цьому радимо 
не забувати, що подарунок 
має бути індивідуальним 
і обов’язково порадувати 
тому, кому він признача-
ється. 

У східних гороскопах 
говориться, що Кролик - 
символ 2011 року - звір 
розумний, але зважитися 
йому на якийсь конкрет-
ний крок складно. Тому ще 
в старовину в його рік було 
прийнято дарувати рідним 
і друзям не речі або пода-
рунки, а гроші - срібні або 
золоті монети. Але оскіль-
ки металеві гроші сьогодні 
не мають великої цінності, подаруйте те, що може стати інвестицією у май-
бутньому: невеликий банківський вклад або кредитну картку. Тоді у ваших 
близьких може з’явитися прагнення поповнити цей грошовий резерв, і по-
чати відкладати потроху. Наприклад, на відпустку. І тоді рік піде веселіше.

Дуже хорошим подарунком для всіх членів сім’ї стануть вироби з нату-
рального текстилю для сну, відпочинку і активного життя. Чудовий варіант 
– постільні речі з кашеміру і шовку. Приємний і здоровий сон - чим не цінний 
дарунок?

 Для чоловіків - любителів всіляких технічних новинок, гарним сюрпризом 
може стати, наприклад, GPS навігатор. Мобільні системи навігації також мо-
жуть стати в нагоді спортсменам, туристам і всім тим, хто любить подорожу-
вати. Уявляєте, як зручно, орієнтуватися в незнайомому місті, маючи такого 
кишенькового помічника!

 У кожної людини є як мінімум 10 людей з близького кола спілкування - 
друзі, колеги, сусіди, знайомі. Універсальним подарунком для них можуть 
стати невеликі предмети інтер’єру, які допоможуть прикрасити дім до свят.

Але перед тим, як вибрати подарунок, запитайте себе: “Ця річ дійсно по-
трібна цій людині?” Подарунок має бути бажаним. Додайте оригінальності 
будь-якому подарунку. Є люди, які навіть банальний кухоль подарують так, 
що цей подарунок запам’ятається на все життя! Вибирайте і робіть подару-
нок з гарним настроєм і з любов’ю.

 (УКРІНФОРМ).

ЩО ПОДАРУВАТИ 
НА НОВИЙ РІК?

З одного боку, грудневі клопоти начебто і приємні: покупка подарунків, 
ялинкові прикраси, але у наш час стає все важче чимось здивувати, як, 
втім,  і догодити. “Всі хочуть від подарунка не лише краси, але і користі, 
і практичності”, скаржаться наші читачки,  і їх можна зрозуміти.  Так і не 
придумавши нічого оригінального, частенько в останні передсвяткові дні 
доводиться метушливо бігати по магазинах у пошуках “чогось такого”, що 
можна подарувати на Новий рік рідним і близьким. 

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!

Макарівським РВ ГУМВС України в Київській об-
ласті на промислових та продовольчих ринках створе-
ні громадські приймальні для прийому громадян, що 
здійснюють господарську діяльність на території рин-
ків щодо можливих неправомірних дій органів держав-
ної влади, які здійснюють контролюючі функції.

Такі приймальні створені на території Макарів-
ського району:

смт Макарів, вул. Шевченка, 16 – Підприємство спо-
живчої кооперації „Макарівський ринок” Київської регіо-
нальної спілки споживчої кооперації;

смт Макарів, вул. Гагаріна, 8 – Ринок дочірнього під-
приємства «Контрольно-адміністративний центр»;

с. Бишів, вул. Київська, 50-а – Ринок приватного 
підприємства «Кристал – 97».

Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РН та ГФ Макарівського РВ УМВС
України в Київській області, лейтенант міліції.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ 
№697832 про право приватної влас-
ності на житловий будинок, який 
знаходиться в Макарові по вулиці 
Щорса, 65, видане 4 листопада 2010 
року згідно рішення виконкому Ма-
карівської селищної ради №155 від 
29 грудня 2009 року на ім’я КОВА-
ЛЕНКО Раїси Григорівни, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на 
облік платника податків форми №4 
ОПП, видану за №70 Державною по-
датковою інспекцією в Макарівсько-
му районі 15 квітня 2004 року на ім’я 
МАРЧЕНКО Валентини Анатоліїв-
ни з Бишева, вважати недійсною.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на 
облік платника податків форми №4 
ОПП, видану 14 вересня 2010 року 
за №250 Державною податковою 
інспекцією в Макарівському районі 
(код за ЄДРПОУ 22204571) обслуго-
вуючому кооперативу садівницьке 
товариство «Калинівка», керівник 
Цураніч Ганна Олександрівна, вва-
жати недійсною.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ 
№697662 про право власності на не-
рухоме майно, яке розташоване в 
селищі Макарів по вулиці Ілліча, 5, ви-
дане на підставі рішення виконкому 
Макарівської селищної ради №155 від 
29 грудня 2009 року та зареєстроване 
Макарівським бюро технічної інвен-
таризації 2 квітня 2010 року за №414 
в книзі 2 на ім’я ЄВТУШЕНКА Олек-
сандра Валерійовича, вважати не-
дійсним.

ВТРАЧЕНИЙ договір про передачу в 
безстрокове користування земель-
ної ділянки для будівництва інди-
відуального житлового будинку на 
право приватної власності з числом 
кімнат від однієї до п’яти включно в 
Макарові по вулиці Черняховського, 
11, виданий 23 лютого 1973 року за 
№15 згідно рішення виконкому Ма-
карівської селищної ради №20 від 6 
жовтня 1970 року на ім’я ФЕДОНЕН-
КА Миколи Івановича, вважати 
недійсним.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ФОП Ду Хун, яка проживає за адресою: 08032 Ки-

ївська обл., Макарівський р-н., с Березівка, вул. Жи-
томирська, 82, повідомляє про те, що має намір отри-
мати дозвіл на зміни функціонального призначення 
житлового будинку під об’єкт громадського харчуван-
ня “Китайська кухня“.

Інформація для ознайомлення громадськості зна-
ходиться за вказаною адресою.

Зауваження громадських організацій і окре-
мих громадян з даного питання надсилати до Ма-
карівської райдержадміністрації за адресою: смт. 
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 про-
тягом місяця з дня опублікування оголошення.

БЕЗТУРБОТНИМ ТУРИСТАМ

ШЛЯХ ВКАЖЕ 
РАДАР У КРОСІВКАХ! 

Щоб люди не розгубилися навіть тоді, коли від їх GPS-
навігатора немає користі за відсутності сигналу із супутника, 
інженери США придумали новий спосіб навігації.

Працювали над технологією кращі уми Університету Пів-
нічної Кароліни та Університету Карнегі-Меллон і придумали 
вбудувати в кросівки інерціальні датчики, які мають зв’язок з 
GPS. Як тільки навігатор втрачає зв’язок із супутником, дат-
чики починають транслювати всі переміщення людини на під-
ставі попередніх точних даних. 

Радар і допоможе вийти на те місце, де був прийнятий 
останній сигнал GPS, що допоможе, якщо людина остаточно 
заблукала. Розробники запевняють - система точна і працює, 
як годинник.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ЛОНДОН ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ВОДНЕВІ АВТОБУСИ

Новий лондонський автобус не забруднює повітря і 
може їздити до 18 годин без дозаправки при температурі 
до мінус двадцяти градусів. Його мотор працює на вод-
ні, який, згораючи в кисні, виділяє енергію і водяну пару, 
розповів Девід Харт з коледжу Imperial, що брав участь у 
створенні водневого двигуна.

“Все, що виходить із цих автобусів - це водяна пара, - 
стверджує він. - Жодних оксидів азоту, сірки і інших шкід-
ливих речовин, що виробляються звичайними дизельними 
машинами, двигунами цих автобусів, не виділяється”.

Прототип водневого автобуса було розроблено у Ве-
ликій Британії в 2003 році. За ці роки було випущено лише 
чотири таких машини. Всі вони брали участь у випробу-
ваннях і до теперішнього часу для регулярних переве-
зень пасажирів не використовувалися. Тепер лондонська 
влада вирішила освоїти масове виробництво екологічно-
го громадського транспорту, незважаючи на те, що його 
випуск обходиться набагато дорожче, ніж випуск звичай-
них дизельних машин.

ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ

СОДОМ І ГОМОРУ 
ШУКАТИМУТЬ 

У МЕРТВОМУ МОРІ
Російська компанія погодилася взяти на себе всі ви-

трати з організації пошуково-дослідницьких робіт в обмін 
на ексклюзивне право зняти документальний фільм про 
цю наукову експедицію. 

Компанія, залучена до пошуку біблейських старожит-
ностей, має в розпорядженні спеціальне обладнання для 
підводних досліджень, яке допоможе виконати роботу в 
надзвичайно солоних водах Мертвого моря. 

Один з ке-
рівників проек-
ту, представ-
ник Йорданії 
Зія Мадані по-
відомив жур-
налістам, що 
активна фаза 
п о ш у к о в и х 
робіт розпо-
чнеться на-
прикінці груд-
ня. Він також 
відзначив, що 
російські парт-
нери отримали дозволи влади Хашимітського королів-
ства на проведення геологорозвідувальних робіт у райо-
ні, визначеному як можливе місцезнаходження Содома і 
Гомори. 

Гіпотеза про те, що ці міста існували не на західному 
(ізраїльському), а на східному (йорданському) узбережжі 
Мертвого моря, була висунута американськими вчени-
ми  в  90-х роках XX століття. А нещодавно група докто-
ра Стівена Коллінза (Альбукерке, штат Нью-Мексико) 
провела розкопки на місці можливого знаходження цих 
біблейських міст, у Баб Ель-Дахра. Було знайдено кістки 
людей і тварин, зброю, прикраси, кераміку. Американські 
археологи вважають, що досягли шарів “ранньої бронзи” 
(III тисячоліття до Різдва Христового), і мають підстави 
вважати, що знайшли біблейський Содом. 

Згідно з прийнятою більшістю вчених гіпотезою, бі-
блейський Содом знаходився на південно-західному 
узбережжі Мертвого моря. Саме цю ділянку показують 
туристам, які приїжджають в Ізраїль, як місце, де тисячо-
ліття тому відбувалися описані у Біблії події, пов’язані із 
загибеллю городян цих місць, що погрузнули в розпусті. 

ЦЕ – ЦІКАВО

В ОЧАХ МОНИ ЛІЗИ 
ЗНАЙШЛИ 

ТАЄМНИЙ КОД 
Італійські фахівці виявили на 

знаменитому портреті пензля Ле-
онардо да Вінчі шифр. У правій зі-
ниці Мони Лізи можна роздивитися 
латинські букви “LV”, що може мати 
відношення до ініціалів Леонардо 
да Вінчі. 

У лівому оці букви ледь чита-
ються і, за словами фахівців, це або “СЕ”, або “В”. Одно-
часно не виключено, що буквами позначені цифри, як це 
робилося у середньовіччя. 

Позаду Джоконди, в арочному склепінні мосту, поміт-
не число 72, правда, на думку експертів, сімка може бути 
буквою “L”. Значення цих знаків поки що не розгадане. 

Картина знову привернула до себе увагу вчених після 
того, як один з членів комітету наштовхнувся в антиквар-
ному магазині на старовинну книгу, в якій говориться про 
символи в очах Мони Лізи. 
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КУПЛЮ касетний відеомагнітофон в робочо-
му стані. Можна б/у. Село Грузьке. 
Тел. 097-262-21-82, Вадим Тимофійович.

НАЙМЕМО будинок з присадибною земель-
ною ділянкою у Макарівському районі (квар-
тиронаймачі без шкідливих звичок). Телефо-
ни: 063-689-70-56; 093-616-90-73.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ телицю тільну 6 місяців. 
Село Пашківка. Тел. - 095-536-62-54. Микола.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ теличку, вік - 2 роки, 
продуктивна, породиста. Село Ніжиловичі, 
вулиця Забуянська, 50. Телефони: 067-684-
96-62, 097-100-54-98.

ЗДАЮ квартиру в Макарові по вулиці Фрунзе. 
Телефон – 050-330-11-41.

ПРОДАЮ коня, вік - 6 років та корову на вибір. 
Село Лишня, вул. Набережна, 33. Телефони: 
095-891-83-90; 098-994-47-09; 2-34-34.

Цієї зимової пори святкують свою ювілейну дату – 
80-річчя від Дня народження – наші славні ветерани:

МЕДИНЕЦЬ Віра Давидівна з Андріївки,
ПРОНІНА Раїса Трохимівна з Комарівки та 
ДЯЧОК Лідія Василівна з Червоної Слободи.

Шановні іменинники! Вкладаючи 
в слова щиру повагу, сердечно вітає-
мо Вас із особистим святом, даруємо 
Вам побажання міцного здоров’я на 
довгі роки, миру, злагоди та достатку. 
Хай у Вашому житті буде затишно від 

турбот і поваги, щедрості і любові рідних та близьких 
людей. Хай злітаються до порогу тільки хороші і при-
ємні вісті.

Хай сонце Вам силу й наснагу дає,
Зозуля сто літ Вам нехай накує!

Президія районної організації 
ветеранів України.

Колектив Центру розвитку дитини “Пролісок“ 
смт Макарів якнайщиріше та якнайсердечніше по-
здоровляє з ювілейною датою від Дня народження

ЦИБІЗОВУ Тетяну Володимирівну та 
МАЙСТРЕНКО Галину Олександрівну.

Хай доля дарує ще не один світлий ювілей, хай 
прихильною вона буде до Вас і до Вашої родини. До-
брого Вам здоров’я, достатку, миру, злагоди і щедрот 
від матінки-землі, від добрих людей та 
від щоденної праці. А ще Вам:

Тільки б гарно і щасливо жити,
Геть вітри з дороги й холоди!
Нехай зима Вам буде теплим літом,
А сонце посміхається завжди!

Теплі, щирі і сердечні привітання з нагоди 55-річчя 
від Дня народження адресуємо нашому дорогому 
імениннику  – чоловіку та батьку

НЕЧЕПІ Василю Дмитровичу 
з Червоної Слободи.

Від душі зичимо міцного здоров’я, благополуччя, 
миру, злагоди, добра, тепла і всього сповна.

Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти.
Хай дорогу не встеляють хмари
І хода пружиниться міцна.
Ми за Тебе, рідний, ювіляре,
Келих щастя вип’ємо до дна!

Дружина, дочки Оля, Катя, 
зять Саша.

* * * * *

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 .

Р О Б О Т А  В Д О М А
ВИСОКА ЗАРПЛАТА; ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ.

Вимоги: приватний двір (приміщення, 
гараж, сарай).  Гарантуємо постійний дохід!

ТЕЛ: 097–027–92–32;  096–250–76-60.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

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

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

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.

ПРИВАТНІ   ОГОЛОШЕННЯ 

МАГАЗИН ТОРГОВОЇ МАРКИ 
“МУЛЬТИГЕЙН” за адресою: 
Макарів, вул. Кірова, 27 про-
понує широкий вибір комбікор-
мів, борошна, макаронів, круп 
в асортименті! Тільки у нас ви 
зможете придбати високоякісні 
продукти за цінами виробника!

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!

В магазині «ДІМ, САД, ГОРОД» приватного під-
приємця Ляшка П.Г., що знаходиться в Макарові 
по вул.Б.Хмельницького, 27-А (біля стадіону), 
для пенсіонерів району в грудні 2010 р. та січні 
2011 р. проводиться реалізація насіння, засобів 
захисту рослин та міндобрив з 10-ти процентною 
знижкою. З собою мати пенсійне посвідчення.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ
Я, Верховець Марія Олексіївна, звертаюся 

за допомогою до всіх небайдужих людей до чу-
жої біди. Моїй сестрі Верховець Євгенії потріб-
но робити операцію на серці, для цього потріб-
но 35000 грн. Моє велике прохання до всіх, хто 
може допомогти коштами. Їх можна переслати 
на рахунок №80654 у філії Макарівського відді-
лення №3033 ВАТ “Ощадбанк”, або дзвонити за 
телефоном 6-02-48.

Щиро вдячні всім небайдужим людям за допомогу.

ПОТРІБНА ХАТНЯ РОБІТНИЦЯ 
В  С Е Л І  Ф А С І В О Ч К А . 

ТЕЛЕФОН - 067-327-02-10. ТЕТЯНА.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
У Макарові по вулиці Фрунзе, 31 
працює масажний салон-магазин 
«RELAX», в якому можна пройти 
безкоштовні сеанси масажу.

(Понеділок-п ’ятниця:  з  9 .00 до  18.00).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК – 097-605-60-60.

* * * * *

М Е Т А Л О П Л А С Т И К О В І  В І К Н А 
В І Д  Ф І Р М И  “ П Р О К “  У  М А К А Р О В І 

Профіль тільки “Rehau“. Якість - відмінна. Ціна - 
помірна. Штори, жалюзі, ролети, протимоскітні сітки.
ТЕЛЕФОНИ :  5 -28 -69 ;  050 -441 -35 -75 .

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
Від щирого серця та усієї душі поздоровляємо на-

ших рідних, дорогих ювілярів
Миколу Петровича та Галину Федорівну 

КОЛІСНИХ
із прекрасним святом – 50-річчям подружнього життя.

Дорогі наші! Позаду у Вас велика життєва дорога – 
з радощами і тривогами, з щоденними турботами, до-
рога – спільна для двох сердець. Бажаємо Вам, щоб і 
надалі жили Ви в спокої і злагоді, щоб доля дарувала 

Вам довгий вік і щедрою була на добро, те-
пло та на міцне здоров’я!
Хай чистими росами, цвітом і сонцем
Літа заглядають у Ваше віконце,
Нехай тільки радість іде до світлиці,
Хай щастям життя Ваше спільне іскриться!

З любов’ю діти та внуки.

РЕЄСТРАЦІЮ МОПЕДІВ 
ПРОДОВЖЕНО!

Макарівське РЕВ ДАІ повідомляє, що 
згідно постанови Кабінету Міністрів продо-
вжено спрощений порядок реєстрації мо-
педів до 1 липня 2011 року.

В.МЕЛЬНИКОВ,
начальник Макарівського РЕВ ДАІ

підполковник міліції.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ ДОБРИМ ЛЮДЯМ
7-го грудня, на 94-му році життя пішла у вічність 

наша рідна, дорога, добра матуся, бабуся, прабабуся
БОЖОК Ольга Яремівна.

Щирий і глибокий наш смуток за нею, вічна їй 
пам’ять.

У хвилини скорботи, щоб розрадити нас та допо-
могти, прийшли добрі люди. Сердечна наша вдячність 
усім рідним, близьким, кумам, сусідам та чуйним і не-
байдужим до чужого горя людям. Спасибі вам, люди, 
за моральну і матеріальну підтримку. Здоров’я вам і 
вашим родинам. Нехай радість буде частим гостем у 
ваших оселях, а біль і тривоги обминають ваші пороги.
Доземний вам уклін.

З повагою сім’я БОЖКІВ.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії 

сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків 
з громадськими організаціями та засобами масової 

інформації Макарівської райдержадміністрації
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-

та на посаду спеціаліста І категорії сектору з питань 
внутрішньої політики, зв’язків з громадськими органі-
заціями та засобами масової інформації райдержад-
міністрації:   вища  гуманітарна освіта за   освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, стаж 
роботи за фахом не менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають на ім’я голови конкурсної комісії райдержад-
міністрації заяву про участь у конкурсі, особовий 
листок по обліку кадрів з відповідними додатка-
ми, дві фотокартки розміром 4x6, копії документів 
про освіту та паспорта, відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та 
членів своєї сім’ї за 2009 рік.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублі-
кування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 2-й поверх, відділ 
організаційно-кадрової роботи апарату райдержад-
міністрації.

Особи, документи яких відповідають встановле-
ним вимогам, складають іспит.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 5-15-64, 5-10-77.

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

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

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії 
(землевпорядника) на час декретної відпустки

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- вища освіта відповідного професійного спряму-

вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 3-х років, знання 

комп’ютера. 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-

ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у 
конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідни-
ми додатками, копії документів про освіту та паспорта, 
відомості про доходи та зобов’язання фінансового ха-
рактеру щодо себе та членів сім’ї за 2009 рік.

Особи, документи яких відповідають встановленим 
вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: смт Макарів, 
вул. Фрунзе, 30, селищна рада. 

Довідки за телефоном: 6-08-64.

ДО УВАГИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, 
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ!

Макарівська селищна рада звертається з 
проханням до ветеранів війни, які прожива-
ють на території Макарівської селищної ради 
та воювали на фронтах, проходили військову 
службу протягом 1939-1945 років, або до чле-
нів їх родин для надання інформації, яка увійде 
до «Книги пам’яті».

Для надання інформації звертатись за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30. 
Телефон – 6-08-64, Макарівська селищна 
рада.
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ПОСМІХНІТЬСЯ: НАШІ ДІТИ!

20 - 26 ГРУДНЯГОРОСКОП
ОВЕН. У цей тиждень ви ввiйдете з прекрасним настроєм i са-

мопочуттям. Тому основне завдання зараз полягатиме в збереженнi 
цього стану. Щоб вiдчувати задоволення вiд спiлкування з людьми, 

потрiбно помiтити i оцiнити те, що вони для вас роблять вiд чистого сер-
ця. У п`ятницю зберiгайте спокiй в будь-якiй ситуацiї, це дозволить уник-
нути вельми неприємних конфлiктiв. У другiй половинi дня у суботу мо-
жуть активiзуватися творчi процеси. У вiльний вiд роботи час займiться, 
нарештi, рiшенням сiмейних проблем. Дуже важливо саме зараз з`ясувати 
стосунки з близькими i, за можливістю, встановити мир.

ТIЛЕЦЬ. Цього тижня вашi честолюбнi задуми можуть утiлитися 
в життя, якщо вдасться дiяти дуже акуратно i стримувати себе на 
людях. У середу не перекладайте рiшення життєво важливих питань 

на чужi плечi. Якщо дiяти дипломатично i коректно, то у четвер ви зможете 
умовити начальство на що завгодно. Наперед приготуйтеся до вiрогiдних 
невдач у суботу, зустрiчайте їх у всеозброєннi. В недiлю вiдкладiть домашнi 
турботи i дозвольте собi вiдпочити.

БЛИЗНЮКИ. Цього тижня не поспiшайте розповідати все про 
себе, iнакше вибовкаєте багато зайвого - тодi знадобиться нема-
ло зусиль для збереження свого доброго iменi. Необхiдно змiнити 

нинiшню стратегiю в бiзнесi, щоб не сплохувати. У понедiлок зберiться з 
силами i постарайтеся не пропустити важливих подiй, що вiдбуваються 
навколо вас. Невiдкладнi справи постарайтеся вирiшувати у вiвторок i су-
боту. Недiлю присвятіть вiдпочинку та аналiзу поточних справ i подiй.

РАК. Цього тижня вам доведеться щось мiняти у стосунках 
з близькими людьми або з колегами чи дiловими партнерами. У 
понедiлок для здiйснення вашого задуму знадобиться зовсiм не-

багато терпiння i успiху. В середу подбайте, щоб не допускати агресiї i 
злостi, як від своїх, так i чужих, гасiть злi вiдчуття на початку. Постарайтеся 
пом`якшувати напруження пристрастей i перемикайте увагу оточуючих на 
приємнi думки. У другiй половинi тижня можливий несподiваний поворот 
до кращого в партнерських стосунках або судових справах за рахунок по-
яви абсолютно нової iнформацiї. Зросте ваша комунiкабельнiсть i вдача по 
нових знайомствах.

ЛЕВ. Термiново починайте новi проекти, використовуйте всю 
свою iнтелектуальну енергiю, саме зараз вона не знає меж. Цього 
тижня трапиться сприятлива нагода добре зарекомендувати себе в 

справах i дорученнях делiкатної властивостi, довiрених тими, хто вищий i 
сильнiший за положенням. Цей момент вдалий для самореалiзацiї i прояву 
талантiв. Ви без працi можете заручитися пiдтримкою оточуючих у бага-
тьох починаннях. Вихiднi підходять для проведення генерального приби-
рання i впорядкування житла.

ДIВА. На роботi вам, можливо, доведеться повернутися до ста-
рих проектiв, вiд яких ви з тих або iнших причин ранiше вiдмовлялися. 
У понедiлок зберiгайте рiвновагу, постарайтеся знаходитися в 

спокiйному настрої, не допускайте суєти i не проявляйте поспiху в справах. 
П`ятниця ж, навпаки, зажадає максимальної концентрацiї, не потерпить 
замiшання, сумнiвів. Ви повнi сил, так що дiйте: цього дня у вас все вийде. 
Не упускайте шанс, що пiдвернувся. Якщо на вихiдних вас спробують втяг-
нути в конфлiкти з близькими людьми, займiть нейтральну позицiю.

ТЕРЕЗИ. Цього тижня вам бажано усмирити уяву, що 
розiгралася, i не звертати уваги на безгрунтовнi чутки. Всi досяг-
нення зараз вельми i вельми цiннi, але їх доведеться незабаром 

закрiплювати i навiть вiдстоювати. Вiвторок i середа, на превеликий по-
див, хорошi для побудови планiв i конструювання рiзних проектiв власного 
майбутнього. У четвер варто порадiти, якщо нiчого непередбаченого не 
вiдбудеться, оскiльки всi сюрпризи цього дня будуть не дуже приємними. 
У вихiднi днi до вас можуть приїхати родичi здалеку.

СКОРПIОН. Тиждень виявиться багатим на подiї. Почнiть його з 
планування успiхiв, яких ви хотiли б досягти. Так вам буде цiлком пiд 
силу примусити Фортуну працювати на себе. Особливо цiнною буде 

прихильність до себе друзiв i знайомих. Вiвторок вдалий для спiлкування, 
ймовiрно, що в процесi дружньої бесiди ви одержите цiкаву пропозицiю. 
В середу бажано уникати людних мiсць, оскiльки саме ви можете стати 
об`єктом незадоволеностi натовпу. В п`ятницю прагнiть не метушитися. 
На недiлю варто призначити якi-небудь сiмейнi торжества.

СТРIЛЕЦЬ. Оптимiзм допоможе вам пережити складний по-
чаток тижня i забезпечить необхiдну допомогу, привертаючи до вас 
людей. Вiд начальства у четвер триматися краще подалi, оскiльки 

ваша iнiцiативнiсть буде його тiльки дратувати. Почекайте небагато - 
ситуацiя скоро змiниться. Можливi певнi проблеми у взаємостосунках з 
дiтьми. Положення справ, що склалося в кiнцi тижня, пiдштовхуватиме вас 
до самостiйної дiяльностi або до пошуку нової роботи.

КОЗЕРIГ. Плани i задуми, особливо тi, якi ви давно виношували, 
можуть реалiзуватися i принесуть вам успiх. Цього тижня, напевно, 
сприятливо складеться i ситуацiя на роботi. У понедiлок смiливо 

приступайте до рiшення проблем, що давно вiдкладаються. Дiловим парт-
нерам бажано надати необхiдний мiнiмум iнформацiї, причому так, щоб 
заiнтригувати їх. Ви вiд такої таємничостi тiльки виграєте. Бажано не за-
хоплюватися великими галасливими компанiями, оскiльки саме там вас 
може пiдстерiгати обман i розчарування. Постарайтеся в мiру балувати 
дiтей - iнакше їм буде важко повернутися до встановленого вами порядку i 
правил. Недiлю бажано присвятити вiдпочинку.

ВОДОЛIЙ. Прекрасний тиждень для розкриття творчого 
потенцiалу, втiлення в життя нових iдей. Емоцiї уляжуться, душевний 
стан прийде в рiвновагу. Тиждень повний конструктивних зустрiчей i 

пропозицiй. Доведеться iнодi займатися одноманiтними, але необхiдними 
справами. Постарайтеся продумати i осмислити ваше вiдношення до ви-
конуваних задач. Хороший час для початку дальнiх поїздок, особливо у 
вівторок. Також тиждень пiдходить для приємних круїзiв i санаторного 
лiкування. Можливо, варто вiдпочити? По вiдношенню до близьких до-
ведеться ослабити свою вимогливiсть, оскiльки вона може спровокувати 
конфлiкти.

РИБИ. Ваша поведiнка буде нинi приводом для загальної 
заздростi. Вам вдасться зловити хвилю везіння - i ви з такою легкiстю 
долатимете перешкоди, що будь-кому з мимовiльних спостерiгачiв 

гарантоване загострення вiдчуття власної неповноцiнностi. Постарайтеся 
все ж таки не лiзти в зовсiм вже вiдвертi авантюри. Цього тижня ви змо-
жете вирiшити рекордну кiлькiсть проблем. Постарайтеся, проте, не дуже 
часто пропонувати допомогу - любителі iз зручнiстю i надовго розташува-
тися на вашiй шиї знайдуться швидко. Найсприятливiшим для вас днем 
буде четвер. 

С К А Н В О Р Д

Учень п’ятого класу здає в 
бібліотеці товсту книгу “Ромео і 
Джульєтта”.

- Ти так швидко прочитав цю 
книгу? - дивується бібліотекар-
ка.

- Так, я ті місця, де про любов, 
пропускав.

- От ви і написали останнє ре-
чення диктанту. Що потрібно по-
ставити наприкінці?

- Дванадцять.

- У тебе у творі жодної помил-
ки! Скажи, твоєму батьку хтось 
допомагав?

Біля школи стоїть хлопчисько 
і голосно плаче. Перехожий спів-
чуває:

- Що сталось? Чому такі сльо-
зи?

- Через проклятий ревма-
тизм...

- Бідний! Такий маленький, а 
вже ревматик

- Ні, я просто в диктанті напи-
сав “ривмотизм”.

Вчителька - Вовочці:
“Вовочка, чому в тебе в дик-

танті такі ж помилки, як у твоєї 
сусідки по парті Сидорової?”.

- “Так у нас же одна вчитель-
ка, Маріє Іванівно!

Два школярі. Один гово-
рить:

- Уже не знаю, чи вірити на-
шому вчителю математики... 

Учора він сказав, що 6+4=10, а 
сьогодні, що 7+3 теж =10...

Вчителька пояснює дітям ді-
лення. Написала на дошці “2:2” і 
запитує:

- Діти, хто знає, що це озна-
чає?

- Нічия! - підскакує з 
першої парти Женя.

Учитель - учителю:
- Ну і клас мені по-

пався тупий! Пояснюю 
теорему - не розуміють. 
Пояснюю другий раз. Не 
розуміють! Утретє пояс-
нюю. Сам уже зрозумів. 
А вони не розуміють...

Запитують учня:
- Скільки буде два 

плюс два?
- Вісім.
- А десять плюс чо-

тири?
- Двадцять два.
- Ким працює твій 

тато?
- Офіціантом.
- То-то я дивлюся, ти якось 

дивно рахуєш.

Вчителька:
- Вовочка, хто такий був Архі-

мед?
- Ну... це був учений... якось 

раз він мився у ванні і закричав: 
“Еврика!”

- І що означає “Еврика”?
- Ну... це означає “знайшов”.

- І що ж він знайшов?
- Не знаю... Мило, напевно.

- Петя, скажи скільки усього 
частин світу?

- П’ять, Петре Васильовичу.
- Перелічи їх.
- Раз, два, три, чотири, п’ять.

Вчитель:
- Які ти знаєш корисні копа-

лини?
Учень:
- Кам’яне вугілля, залізна 

руда, картопля.

- Скажи, Вітя, скільки ми має-
мо частин світу?

- Так відомо ж...
- Ну-ка назви.
- Тей світ і цей світ.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Житель Севастополя Дмитро Чулков винайшов спеціальні жалю-
зі, які за рахунок сонячної енергії здатні підтримувати в квартирі тем-
пературу 22-24 градуси навіть при найлютіших морозах.

Працюють вони дуже просто - селективне покриття нагрівається від 
сонця і обігріває кімнату, ніяких генераторів і акумуляторів немає. Нагрі-
те за день повітря підтримує комфортну температуру в приміщенні до 
наступного сходу сонця. “Вимкнути” опалення теж просто - варто лише 
згорнути жалюзі. 

Як повідомляє sevastopol.net.ua, вартість “обігріву” становитиме 
близько $25-30 за 1 кв.м. Винахідник запевняє, що жалюзі окупають-
ся приблизно за рік-півтора і запускає їх у дрібносерійне виробництво. 
Перша партія селективного матеріалу з Німеччини має прибути в Украї-
ну вже до кінця цього року.

УСЕ ГЕНІАЛЬНЕ - ПРОСТЕ

ОБІГРІВАТИ ПРИМІЩЕННЯ 
ЗДАТНІ . . .  ЖАЛЮЗІ

'

Порошок 
із бульб 
картоплі

'

Темрява

'

'' Покрівель-
ний матеріал

Чарівник

Те ж саме, 
що Іван

Японський 
міцний 
напій

Велика ріка 
у Європі

Частина 
туші свині

Житло на 
півночі

Наріст на 
рослинах 
унаслідок 

ушкоджень

Стара назва 
літери “А“

Предмет 
огляду, 

носять під 
час роботи

Кінцівка

У спорт. 
іграх - пере-
літ м’яча за 

межу

'

'

'

'

'

' '

Хім. еле-
мент, газ Аr

Одиниця ви-
міру маси

'

Глибока річ-
кова долина 
з вузьким 

дном

“Нали-
вайко“, 

письменник'

“Правда і 
кривда“, 

письменник

'

'

Відросток 
від стовбура 

дерева

Сварка, 
ворожнеча

Цариця 
богів

'

'

'

'
Підліток, 

що швидко 
росте

'

Чудовий 
укр. поет 
(“Балади 
зимових 
ночей“)

'
Столітник

Скотарська 
ферма (США)

Англійський 
гвардієць

'

Суццільна 
темрява

'

'
Заплічний 
речовий 
мішок

'

'

'

'


