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Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ   СПІВГРОМАДЯНИ!
Завтра український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії – 

День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу 
– Українську Народну Республіку. Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя 
для відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження на-
ціональної ідеї. У розмаї жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники по-
єднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід України.

Я вірю, в те,  що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів не-
зламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Плекаймо все, що працює на 
ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, 
принесені на вівтар незалежності та соборності.

Зичу усім громадянам України здоров’я і злагоди, сил та натхнення, успіхів та задо-
волення від роботи на благо нашої Вітчизни! Хай розум, воля і любов до рідного краю 
згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної незалежної де-
мократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її наро-
ду. Впевнений, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлен-
ня власної причетності до розбудови наших сіл, міст району, області та усієї України!

З святом вас! Хай святиться ім’я твоє, Україно - колиско моя!
Олександр ІВАЩЕНКО, 

Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!
День 22 січня 1919 року ввійшов до національного 

календаря як свято   Соборності України. Саме тоді на 
площі перед Київською Софією відбулася подія, про 
яку мріяли покоління українських патріотів: було уро-
чисто проголошено злуку Української Народної Рес-
публіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ви-
голошення соборницької ідеї стало могутнім виявом 
творчої енергії нації та прагнення до етнічної і терито-
ріальної єдності.

Віримо, що територіальна цілісність України, скрі-
плена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки за-
лишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі 
того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо 
досягти величної мети – побудови економічно й ду-
ховно багатої, вільної й демократичної України, якою 
пишатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що пра-
цює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас 
пам’ятаючи про незліченні жертви, принесені на ві-
втар незалежності, соборності, державності.

Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, 
добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє 
рідного краю та України!

Віктор ГУДЗЬ,
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова  
райдержадміністрації. 

Двадцяте століття залишило нам 
у спадок вершинні події минулого, 
які, віддаляючись, не втрачають своєї 
значущості та актуальності, потребу-
ючи осмислення сконцентрованого 
в них історичного досвіду боротьби 
українства за свободу, незалежність, 
державність. До таких подій нале-
жить 22 січня 1919 року - день ухва-
ли Акту Злуки Української Народної 
Республіки і Західно-Української На-
родної Республіки. Цій даті судилося 
навічно вкарбуватися в історію Укра-
їни величним національним святом - 
Днем Соборності.

Саме того зимового дня в золо-
товерхому Києві під перегук дзвонів 
Святої Софії було ухвалено рішення 
про об’єднання двох, розділених іс-
торичною прірвою, гілок українського 
народу. В Універсалі директорії УНР 
наголошувалося: “Здійснились віко-
вічні мрії, якими жили і за які умирали 
кращі сини України. Однині є єдина 
незалежна Українська Народна Рес-
публіка”. Так, спираючись на запо-
вітні мрії і широке волевиявлення 
обох частин українства, враховуючи 

об’єктивні історичні, політичні, духо-
вні, правові аспекти цього тривалого 
й болісного процесу, постала єдина 
соборна Українська держава.

Оцінюючи тоді цю важливу подію, 
відомий український політичний діяч 
і публіцист Сергій Єфремов писав: 
“Того дня оформлено і затверджено 
акт поєднання двох досі порізнених 
частин України. Розпанахане, од ві-
ків переполовинене тіло національне 
зробило останній акт, щоб зростись 
не тільки духом, бо це давно вже зро-
блено, а й у політичних формах”.

Акт Соборності надав завершеної 
форми самостійній українській дер-
жаві, сприяв подоланню рудиментів 
федералізму в ментальності націо-
нальної політичної еліти. Об’єднання 
мало і практично-політичний аспект, 
адже обидві держави потребували 
концентрації збройних сил та вза-
ємної допомоги для захисту своїх 
територій від іноземного військово-
го втручання, яке на той час набуло 
форми агресії. Воно стало моделлю 
цивілізованого демократичного, не-
експансіоністського збирання тери-

торій в єдиній суверенній державі. 
Етнонаціональна консолідація базу-
валася на таких засадничих принци-
пах, як історичне самоусвідомлення 
спільності, ідеали свободи і неза-
лежності, добровільне волевиявлен-
ня, опора на власні політичні і мате-
ріальні ресурси. Разом з ухваленням 
Універсалу про злуку УНР і ЗУНР 
Трудовий конгрес задекларував, що 
об’єднана УНР “не має й думки за-
брати під свою власть чужі землі”.

Консолідуючим фактором собор-
ності в нинішній незалежній Україні 
виступають міжнаціональна злагода 
і мир, толерантне співжиття титуль-
ної нації та корінних народів, націо-
нальних меншин. Тому гармонізація 
міжнаціональних відносин може бути 
досягнута всебічним розвитком усіх 
етносів, їх подальшою інтеграцією і 
формуванням поліетнічної політич-
ної нації. Зберегти одне з найсутні-
ших надбань новітньої суверенної 
України - міжнаціональну злагоду - є 
не тільки велінням часу, але й запо-
рукою соборного існування суверен-
ної держави.

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

У ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК 
ВПЛІТАЮТЬСЯ НОВІ МОТИВИ

Біля храму Віри, Надії і Любові мешканці Тернополя урочисто зустрічали ікону Свя-
тогірської Божої Матері і вишивану доріжку, які мандрують регіонами України. 

Візерунки Донецької, Луганської, Харківської, Вінницької, Івано-Франківської об-
ластей на вишитій доріжці доповнили мотиви Тернопільщини.

Проект «Єдина Україна: Схід і Захід разом», започаткований у Святогірській Свято-
Успенській  лаврі у серпні минулого року,  завершить свою подорож по Україні 24 серп-
ня цього року на Майдані Незалежності в Києві. Друга частина проекту розпочнеться 
наприкінці серпня під назвою «Україна — Європи краплина». Всеукраїнська рушникова 
доріжка  у   супроводі   Святогірської ікони Божої Матері побуває у всіх лаврах світу. За-
вершиться акція під час відкриття «Євро-2012».

ДОРОГІ  СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свя-

то нагадує нам, особливо підростаючому поколінню, що Україна не розділена, що 
немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми - єдиний 
народ! Отже прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята україн-
ського народу –Дня соборності, уже незалежної України!

Успіх побудови демократичної та міцної держави грунтується на наших спільних 
зусиллях, на дотриманні принципів незалежності, на усвідомленні власної відпові-
дальності за майбутнє усього українського народу. Ми повинні бути гідними місії, 
покладеної на нас долею, мусимо підтримати й продовжити героїчні досягнення на-
ших предків; виправдати сподівання і стати гордістю для наших нащадків.

Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами, спря-
мованими на розвиток і зміцнення нашого району і країни в цілому, на добробут і 
розквіт духовності народу. Бажаю усім вам міцного здоров’я, родинного щастя, зла-
годи, миру і плідної співпраці! Нехай все задумане на користь і благо нашої країни та 
всіх громадян буде успішно реалізоване!

Зі святом Вас! 
З повагою Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,

голова районної організації Партії регіонів.

П’ЯТНИЦЯ,

21 січня
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ЗЕМЛЯ ПОВИННА 
СТАТИ ГОДУВАЛЬНИЦЕЮ

Мабуть, не випадково виїзна колегія 
облдержадміністрації за участю міністра 
аграрної політики України Миколи При-
сяжнюка, голови обласної державної ад-
міністрації Анатолія Присяжнюка, голів 
райдержадміністрацій, голів районних 
рад, сільських і селищних голів, керів-

ників структурних підрозділів Київщини 
проходила у Білій Церкві. Спочатку огля-
нули нову сільськогосподарську техніку, 
яка «прилаштована» обробляти землю і 
збирати врожай як на великих площах, 
так і на невеликих присадибних ділян-
ках. Завітали також на обійстя родини 
Кіщенків. Чоловік і дружина уже давно 
пенсійного віку, але подружжя звикло 
працювати на землі, доглядати худобу, 
тож утримують кілька корівок, поросяток. 
Все в господі в них доглянуто. Кіщенки 
не лише забезпечують себе, сім’ї своїх 
дітей необхідними продуктами тварин-
ництва, рослинництва, а й надлишок їх 
реалізують. Це приклад того, як малі се-
лянські господарства уміло хазяйнують 
у нинішніх економічних умовах. Міністр 
і губернатор схвально відгукнулися про 
господарство пенсіонерів Кіщенків. Ба-
гато є охочих людей такого віку тримати 
корівку, поросятко, але і влада на місцях 
повинна допомагати їм у цьому: подбати 
про випаси, обробіток землі, а коли лю-
дина хоче реалізувати продукцію, забез-
печити місце на ринку.

Але поки що прилавки наших магази-

нів насичені імпортною продукцією.
– Об’їжджаючи наші райони, бачив, що 

багато полів десятки років не обробляють-
ся, – наголосив Анатолій Йосипович, – за-
росли кущами, деревами, бур’янами. Хіба 
можна з цим миритися? Земля повинна 
оброблятися, засіватися. Наше завдання 

— покласти цьому безгосподарству край.
Торік Київщина зібрала 2 млн. тонн 

зерна. Вагомий ужинок. Проте є резерви 
щоб засіки були ще повнішими, бо віддача 
зернового клину ще занадто мала. Понад 
100 господарств області зібрали з гектара 
менше 10 центнерів зерна.

Україна, в тому числі Київщина, спо-
конвіку славилася картоплярством. А нині 
цей «другий хліб» завозиться з-за кор-
дону, яблука, груші – з Польщі. Де ж наші 
сади? Старі дерева викорчували, а молоді 
не посадили. Так і живемо з надією, що 
польський чи турецький фермер нас на-
годує. І привозить, але гроші йдуть не в 
нашу казну.

Добру справу започаткували останнім 
часом – проведення ярмарків. Привозять до 
столиці сільгосппідприємства свою продук-
цію, охоче розкуповують її кияни, бо  і якіс-
на, і ціна значно нижча, ніж у посередників-
перекупщиків. А щоб докорінно вирішити 
цю проблему, то необхідно мати оптові 
ринки. Уже розпочато його будівництво у 
Києво-Святошинському районі. Також тре-
ба подбати про закупівлю лишків продуктів 
у населення. ' СТОР.  3.
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- Ваші перші враження про 
район як чиновника, який має 
досвід роботи в різних райо-
нах Київщини?

- Безперечно райони, в яких 
я працював, відрізняються один 
від одного. Наприклад, Згу-
рівський район Київщини має 
потужний аграрний потенціал 
і зрозуміло пріоритетом роз-
витку місцевої влади є розви-
ток сільського господарства, 
максимальне використання 
площ під посіви сільськогоспо-
дарських культур, будівництво 
сучасних свинокомплексів, 
молочних господарств. Києво-
Святошинський район з вра-
хуванням того, що він межує із 
столицею, динамічно розвива-
ється в промисловому напрям-
ку із великою кількістю підпри-
ємств на території району.

А Макарівщина за останні ві-
сім років поступово змінюється 
із сільськогосподарського ра-
йону в промисловий і зрозуміло, 
що привабливість району надає 
і його розташування на перетині 
важливих транспортних артерій, 
і також близькість до столиці.  
Район вважається „західними 
воротами Київщини”. 

Пріоритетом розвитку району 
є розвиток та створення промис-
лових об’єктів. Справа це непро-
ста.  Але реальна. Наприклад, у 
Києві сьогодні обговорюється 
питання про винесення за межі 
міста понад двох сотень підпри-
ємств, бо розвиватися в існуючих 
межах вони більше не можуть. А 
рости столиці в ширину область 
вже не дає. Тому столиця розви-
ватиме область так, як колись об-
ласть розвивала столицю. І якщо 
таке станеться, то кращі, еко-
логічно безпечні й технологічно 
передові підприємства,   цілком 
можна було  б прийняти у нас в 
районі. Це привело б і інвестиції, 
і нові види діяльності, пожвави-
ло б сектор будівництва, дало б 
поштовх розвитку транспорту, 
тісніше пов’язало б район із сто-
лицею, дало б нашим людям ро-
бочі місця. Одне слово, відкрило 
б перспективи до зростання й 
заможності. І над цим сьогодні 
працює районна державна адмі-
ністрація.

- А як сьогодні в цей фінан-
сово нелегкий час?

- Яку б ми за останні п’ять ро-
ків не показували позитивну ди-
наміку розвитку нашого району, 
районний бюджет залишається 
дотаційний. Ось декілька цифр: 
видаткова частина бюджету в 
рік становить 128 млн.грн., а 
дохідна – 46 млн.грн. Різницю у 
82 млн. покривають трансфери 
з обласного і державного бю-
джетів. І сьогодні є сподівання 
з врахуванням нового податко-
вого кодексу, де частину подат-
ків передбачається залишити 
на місцях, ця різниця частково 
зменшиться. Але, зрозуміло, 
надіятись лише на податковий 
кодекс не потрібно, а потрібно 
шукати резерви невикористаних 
можливостей.

- Що Ви маєте на увазі ре-
зерви невикористаних мож-
ливостей?

- Я маю на увазі те, що не-
ефективно використовується. 
В першу чергу це – земля. Пер-
ші наші кроки були - це тоталь-
на інвентаризація земель, що 
використовувалися із низькою 
орендною платою, або без-
підставно взагалі використо-
вувалися. Є певна процедура  
оформлення землі в оренду 
або у власність. І цієї процеду-
ри велика кількість потенцій-

них орендарів не дотримува-
лась, тобто на кінцевому етапі 
оформлення реєстрації дого-
ворів оренди в ДЗК і податко-
вій інспекції не проводилось. 
А це означає, що 
землею користу-
вались, а орендну 
плату не сплачува-
ли, що, зрозуміло, 
призвело до змен-
шення надходжень 
до бюджету. Інвен-
таризацію такого 
роду земель ми 
вже провели і при-
вели використання 
її у відповідність. 
Також проаналі-
зували всі зареє-
стровані договори 
оренди із низькою 
орендною ставкою 
і збільшили її мак-
симально. І хотів би 
сказати, що велика 
кількість договорів 
навіть була із 0,1% 
орендної ставки від 
нормативно грошо-
вої оцінки землі при 
визначених зако-
нодавством допус-
тимих 12%. Були 
випадки, що за зе-
мельну ділянку в 50 
га сплачували в рік 
530 грн., де в тому 
ж населеному пунк-
ті за 0,46 га того ж 
цільового призна-
чення сплачували 1 
тис. 800 грн. Тому 
безперечно така робота дала 
свої позитивні результати.

- Зрозуміло, останнім ча-
сом земля в пристоличних 
регіонах викликала великий 
ажіотаж.

- На жаль це так і дам пояс-
нення чому – на жаль. Однією 
із проблем пристоличних регі-
онів є те, що в районі проживає 
більше населення, ніж офіційно 
зареєстровано. Так офіційно в 
нашому районі проживає 39 тис. 
осіб. Але на території району 
ми маємо садові товариства - їх 
133, на загальній площі 979 га 
із 12,5 тисячі членами садових 
товариств. Закон не дозволяє 
прописку в зазначених садо-
вих товариствах. І виходить, що 
люди будують на цих ділянках, 
так звані «дачні будинки», але в 
багатьох випадках це повноцін-
ний житловий будинок, і зрозу-
міло, люди постійно мешкають 
у них, але прописані і працюють 
у Києві. Податок із доходу фі-
зичних осіб сплачують у Києві. 
На роботу ці люди їздять в біль-
шості на власних автомобілях, 
користуючись автошляхами 
району, але транспортний збір 
знову ж таки сплачують у Києві. 
Добре, що в податковому кодек-
сі з 2011 року передбачено, що 
30% транспортного збору з Киє-
ва надходитиме в область.

Далі. Ці люди за  першою ме-
дичною допомогою звертають-
ся до медичних закладів району, 
витрати на які розраховані, ви-
ходячи із кількості населення, 
зареєстрованого в районі. Як на-
слідок, нестача коштів і, зрозумі-
ло, страждає якість медичного 
обслуговування наших громадян. 
Ось вам і наслідки того земель-
ного ажіотажу, про який ви запи-
тали. А в цілому не слід було про-
водити бездумної приватизації 
землі, розбиваючи  цільні масиви 
численними вкрапленнями дріб-
них ділянок. Це ускладнює тепер 
формування ділянок, привабли-
вих для інвестування.

- Проблема земельного 
ажіотажу, напевно, породила 
і те, що район вже фактично 
не є сільськогосподарським?

- Безперечно так і є. Знову 

ж таки через наближеність до  
столиці держави (30-50 км) є ве-
ликі проблеми із власниками зе-
мельних паїв. Із статистичних 50 
тис. га ріллі в обробітку фактич-
но перебуває лише п’ята части-
на. Решта – заростає бур’янами, 
чагарниками, деревами. Це – 
наслідок ставлення до землі не 
як до засобу виробництва, а як 
до об’єкта  купівлі-продажу. 

Кілька років  власники паїв 
вигідно продавали його (попри 
мораторію на торгівлю землею 
сільськогосподарського при-
значення, є певні схеми, як обі-
йти його). І у зв’язку із низьким 
соціальним рівнем проживання 
людей на селі кожен власник 
паю в надії продати свій пай. Тож 
коли сільгосппідприємство про-
понує укласти угоду на оренду 
земельних паїв (здебільшого на 
три—п’ять років), власники паїв 
не дуже охоче пристають на їхню 
пропозицію, бо розірвати цю 
угоду не просто, а кожен із них 
вичікує: аж раптом з’явиться по-
купець. І складається така ситу-
ація, що, чекаючи на можливого 
покупця паїв, люди відмовля-
ються здавати їх в оренду.

 Виходячи із цієї ситуації, що 
склалася, першим нашим кро-
ком стала ревізія власників зе-
мельних паїв і пошук сільгоспви-
робників, які б були зацікавлені в 
обробітку землі в нашому райо-
ні. Ми створили комісію з оцін-
ки ефективності використання 
землі власниками відповідно 
до її цільового призначення. До 
складу комісії увійшли фахівці із 
управління агропромислового 
розвитку, екологічної служби, 
прокуратури.

Землі у Макарівському ра-
йоні не належать до особливо 
родючих, але у північній части-
ні (Бишівська зона) – чорнозе-
ми. Ми запросили до роботи в 
цій місцевості відому людину 
– аграрія, Героя України, колиш-
нього міністра сільського гос-
подарства Юрія Михайловича 

Карасика.
Проводимо роботу серед 

власників паїв, яких, передусім, 
цікавить, скільки їм платитимуть 
за пай. Нормативно-грошова 

оцінка визначається за якістю 
грунтів. І виходить, що в родю-
чішій зоні власник паю отри-
муватиме 800 грн., а в менш 
родючішій – удвічі менше. Й тут 
виникають певні труднощі.

Наприклад, були випадки, 
коли люди казали, що нас знову 
хочуть обдурити, як це було з кол-
госпами та розпаюванням. Інші, 
приміром, заявляли, мовляв, 
плата за пай мала, що нехай зем-
ля залишається необробленою.

Ми намагаємося все по-
яснити людям якнайдоступні-
ше, використовуючи місцеві 
газети, радіо, телебачення. 
Роз’яснюємо, що сума початко-
вої орендної плати збільшувати-
меться залежно від зростання 
віддачі землі тощо. Крім того, ми 
розповідаємо власникам паїв, 
що з початку орендна плата не 
може бути великою, бо необхід-
но розчистити поля від чагарни-
ків, що вже встигли там вирости. 
Вже сформовані бригади, які 
розкорчовують поля. 

І певні позитивні результати 
ми маємо. На сьогодні в Бишів-
ській зоні вже зорано біля 3 тис. 
га землі. Очікуємо, що ця площа 
збільшиться до 5 тис. га. Я очі-
кую, що цей процес прискорить-
ся після сплати першої орендної 
плати восени 2011 року.

На орендованих площах 
спершу плануємо вирощувати 
зернові. Але історично в Мака-
рівському районі вирощували 
льон, хміль, картоплю. Тепер, на 
жаль, займатися цими культура-
ми не вигідно.

З господарством ми домо-
вились, що до роботи на техніці 
вони будуть залучати місцевих 
механізаторів. Техніка дорога, 
тож спочатку наші механізато-
ри стажуватимуться під нагля-
дом фахівців сільгосппідприєм-
ства. До роботи буде залучено 
і місцевих агрономів. Крім того, 
господарство бере на себе і со-
ціальні гарантії на селі. Бізнес 
обов’язково має бути соціально 

відповідальним.  Чим більший, 
тим відповідальніший. Він пови-
нен дбати і про землю, що його 
збагачує, і про людей, які живуть 
і працюють на цій землі...

- А як сьогодні із інвестиці-
ями?

- Останні два роки еконо-
мічної кризи, зрозуміло, від-
чутно зменшили зацікавленість 
нашого району для реалізації 
інвестиційних проектів. При ра-
йонній державній адміністрації 
створена інвестиційна рада, 
членами якої є всі служби, що 
в подальшому прийматимуть 
участь в погоджені того чи іншо-
го інвестиційного проекту, і ми 
на раді заслуховуємо потенцій-
ного інвестора щодо реалізації 
проекту. Приймається спіль-
не рішення. Це проводиться 
для того, щоб в подальшому ці 
служби, які братимуть  участь у 
засіданні ради, по якихось при-
чинах не створювали відповід-
них бюрократичних перепон. 
Так що і такі дії з боку влади - це 
підтвердження, що влада в пер-
шу чергу зацікавлена в залученні 
інвестицій.

- До речі, у вашому розу-
мінні, що таке влада?

- Влада – це в першу чергу 
служіння людям. Але люди всі 
різні, усі мають різні можливос-
ті й інтереси. Але професійна 
влада має працювати так, щоб 
враховувати їх, поєднувати і 
спрямовувати в один бік. Щоб 
не було в народі Рака, Лебе-
дя й Щуки. Влада не має пра-
ва служити або тільки бізнесу,  
або тільки більшості, або тільки 
меншості, або тільки самій собі. 
Професійна влада має виходити 
із спільних цінностей. Вони по-
лягають у тому, щоб примири-
ти соціальні протиріччя там, де 
вони виникають, знаходити ба-
ланс інтересів, творити взаємну 
довіру, застосувати такі госпо-
дарчі й управлінські технології і 
рішення, які сприяють розвитку 
і не шкодять, а тільки відкрива-
ють людям простір для ініціати-
ви, несуть добробут, захищають 
довкілля, розвивають соціальну 
сферу. І  всіх при цьому влада 
має утримувати в рамках Зако-
ну. Час осіб у владі, які не здат-
ні цього збагнути, міряючи все 
тільки своїм інтересом і групо-
вою вигодою, вже минає. Лозунг 
сьогоднішньої влади простий 
і зрозумілий: „Україна для лю-
дей”. Я його цілком поділяю.

- І на завершення, чим Вас 
вразила Макарівщина?

- Я працюю тут іще недовго, 
але встиг відчути якусь особливу 
прихильність і до цієї землі, і до 
її жителів, які мене, людину нову, 
якось дуже делікатно, прихиль-
но і з розумінням сприйняли. Я 
тут вже почуваюся, наче вдома, 
на рідній Житомирщині. Мені 
тут все якесь наче близьке і зна-
йоме. І водночас це особливий 
край. Мало яка земля дала світо-
ві  свого святого, а Макарівщи-
на дала  Данила Туптала, який 
написав славетні „Четьї-Мінеї” 
і сподобився стати святим Ди-
митрієм Ростовським. Мало яка 
земля така гарна, як Макарівщи-
на, а вона якимось дивом збе-
регла себе у первозданній красі 
і тішить око своїми зеленими лі-
сами, шатами і водними плеса-
ми. Мало яка земля мала такий 
народ, який ціною великих жертв 
так героїчно опирався окупації... 
І коли про це усе подумати, хо-
четься сказати: Макарівщина і 
люди, які тут проживають, заслу-
говують на достойне життя для 
себе і майбутніх поколінь.

Н Е  П Р О С Т О 
К Е Р У В А Т И  П О Б Л И З У  С Т О Л И Ц І
Про непрості  умови роботи в  районі  неподалік столиці  України розповідає в інтерв’ю “Макарівським вістям” 

Ярослав Добрянський, який вісім місяців тому очолив Макарівську районну державну адміністрацію
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Сьогодні в небагатьох населених 
пунктах району працюють сільсько-
господарські підприємства. Вони 
зупинили свою діяльність з різних 
причин. Однак лишилися ті, де керів-
ники не склали руки, а знайшли вихід 
із становища. Яскравим прикладом 
є Ситняківське товариство з обме-
женою відповідальністю «Науково-
виробниче підприємство «Оберіг», 
яке вже багато років очолює Валерій 
Бульдович. «Оберіг» став одним з не-
багатьох постачальників на вітчизня-
ний ринок нового виду годівлі худоби 
- замінника цільного молока «Бові-
лак» для молодняку великої рогатої 
худоби, котрий не містить консер-
вантів, стабілізаторів, антибіотиків та 
ГМО. 

З квітня минулого року працівни-
ки «Оберегу» виготовляють «Бовілак» 
на основі бобових, олійних та зерно-
вих (а це соя, ячмінь та кукурудза) 
компонентів, оброблених за техно-
логією «Кімо-бізнес», з додаванням 
продуктів переробки молока (суха 
сиворотка). Замінник цільного моло-

ка збагачений комп-
лексом біологічно-
активних речовин 
(вітамінами, макро-, 
мікроелементами), 
пребіотичним комп-
лексом, смаковими 
та ароматичними 
речовинами, що 
підвищують апетит 
у тварин. Застосо-
вують таку суміш 
для годівлі телят з 
15-денного віку, по-
ступово замінюючи 
ним цільне молоко.

Оскільки «Бові-
лак» готується без-
посередньо перед 
використанням і в 
спеціальному по-
суді, то це повністю 
виключає ризик ін-
фікування хвороба-
ми, що передають 
корови під час годівлі телятам, і до-
зволяє оздоровити стадо. Він містить 

всі необхідні компо-
ненти для повноцінно-
го розвитку тварини.

Використання сумі-
ші дає можливість за-
ощадити до 60% ціль-
ного молока. Вартість 
1 кг такої продукції ко-
штує 8,50 грн. За тех-
нологією суміш розво-
диться 10-12 літрами 
гарячої води, тож ви-
ходить відро «молока» 
для телят - всього за 8 
гривень 50 копійок. 

Працюють в «Обе-
резі» місцеві жителі. 
Перший етап - мікро-
нізація, де на елева-
торі підсмажуються 
бобові, олійні й зер-
нові компоненти. При-
чому, температура, 
при якій відбувається 

процес, встановлюється відповідно 
до їх вологості. Далі підсмажена соя, 
ячмінь чи кукурудза відстоюються 
протягом 8 годин. Наступним етапом 
є подрібнення зерна до стану борош-
на. А вже далі, в необхідній пропорції 
і з додаванням необхідних елемен-
тів, у спеціальній машині змішують 
компоненти і фасують у тридцятикі-
лограмові мішки. Наразі 20 тонн про-
дукції випускає «Оберіг» щомісяця.  

Крім «Бовілаку», товариство виго-
товляє ще й суміш-концентрат «Піггі-
Лак» для підгодівлі поросят. Збага-
чення раціону цих тварин за рахунок 
введення 10% концентрату знижує 
відсоток загибелі поросят, збільшує 
їх добовий приріст та знижує собі-
вартість одного кілограма м’яса на 
10 відсотків.

За дев’ять місяців роботи підпри-
ємство збільшило виробництво за-
мінника цільного молока в три рази, 
знайшло нові ринки збуту, його про-
дукція користується великим попи-
том по всій Україні. 

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

“ОБЕРІГ” ВИГОТОВЛЯЄ  СУМІШІ,
ЩО ЗАМІНЯЮТЬ МОЛОКО ТВАРИНАМ

БЕНЗИН НЕ ПОДЕШЕВШАЄ
На початку січня українці зіштовхнулися з третьою хвилею подорож-

чання бензину. Нагадаємо, у грудні нафтотрейдери вже двічі підвищували 
ціну на паливо. Причина, стверджують експерти, криється в подорожчанні 
нафтопродуктів.

— Торік ми спостерігали безперервне зростання вартості енергоре-
сурсів і базової сировини — нафти. Якщо подивитися на криву зростання, 
побачимо, що вартість нафти на зовнішніх ринках зросла на 18 відсотків, 
а зважаючи на те, що Україна все-таки енергозалежна країна, то це не мо-
гло не позначитися на нашому внутрішньому ціноутворенні, — розповів на 
вчорашній прес-конференції президент асоціації «Об’єднання операторів 
ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

Він пояснив, що ціни на українському ринку тривалий час стримувало 
безподаткове ввезення палива. А тепер найбільші оператори намагають-
ся вирівняти свої економічні показники. 

До кінця цього місяця – початку наступного відбудеться досить істотна 
корекція світових цін на нафту, але це не означає, що ціни в Україні почнуть 
зменшуватися. Швидше за це, ціни просто пригальмують, - стверджують 
експерти.

ВАРТІСТЬ ЖИТЛА 
ЗНИЗИТЬСЯ НА 30 ВІДСОТКІВ?

Революційний документ, як називають автори нещодавно ухвале-
ний Верховною Радою України у другому читанні і в основному Закон 
«Про регулювання містобудівної діяльності», надасть великі перспек-
тиви щодо різкого зменшення цін на житлову нерухомість. У цьому за-
певнив громадськість на прес-конференції, яка відбулася 17 січня за 
участю будівельної еліти країни, віце-прем’єр-міністр — міністр соці-
альної політики Сергій Тігіпко. За його словами, вартість житла завдяки 
дії закону знизиться на 30%.

«Але це ще не все. Ми вважаємо, що завдяки зниженню цін на офіс-
ну та торгову нерухомість значно впаде вартість оренди і багато фірм 
та компаній знижуватимуть ціни на продукцію та послуги. Таким чином, 
позитивна дія цього закону захопить не лише будівництво, а й цілу низ-
ку сфер економіки країни»,— зазначає він.

Саме тому, як вважають урядовці, за цей законопроект Кабінету 
Міністрів віддали свої голоси 60 народних депутатів із лав опозицій-
них сил.

БУДЕ СВОЯ 
„МОРСЬКА 

ІСТОРІЯ”
Гроші. Національний 

банк розпочав випуск но-
вої серії монет — «Морська 
історія України». П’ятірки і 
двадцятки карбують з срі-
бла і нейзільберу. На них 
зображено козацькі греб-
ні човни першої половини 
XVIII століття. 

Інші нещодавно ви-
пущені монети — по дві, 
п’ять, десять, двадцять і 
п’ятдесят гривень - нале-
жать до різних серій і при-
свячені визначним подіям 
і відомим людям в історії 
України. Одну з останніх 
— срібну монету «Рік кота» 
номіналом 5 грн. із серії 
«Східний календар» — вве-
дено в обіг 5 січня.

Ще одну монету з се-
рії «найменша» — номіна-
лом дві гривні, присвячено 
червоній калині, що стала 
символом України, про яку 
складено немало пісень. 
Вона викарбувана із зо-
лота, вагою 1,24 грама. Її 
наклад — 10 тис. шт., а діа-
метр всього 13,92 міліме-
тра. На реверсі цієї монети 
змальована гілка калини.

Дві монети з серії «Ви-
датні особистості України» 
присвячені скульпторові 
середини 18 ст. Іоганну 
Георгу Пінзелю (введено в 
обіг з 29 листопада) і за-
сновникові книгодрукуван-
ня в Україні Івану Федорову 
(в обігу з 28 грудня). Обидві 
монети срібні, номіналом 5 
грн.

ЗАЩЕДРУВАВ 
ВЕТЕРАНІВ 
СПІВОЧИЙ 
КОЛЕКТИВ

Добрим звичаєм є хо-
дити в новорічні свята по 
домівках і щедрувати. При-
ємним сюрпризом для ве-
теранів Великої Вітчизня-
ної війни стали щедрівки у 
виконанні самодіяльного 
колективу сільського бу-
динку культури, учасники 
якого, переодягнувшись у 
костюми, співали їм пісень, 
бажали здоров’я та родин-
ного затишку.

Пощастило на Старий 
Новий рік і приватним під-
приємцям, адже їх орга-
нізації теж відвідали учас-
ники співочого колективу, 
де зичили процвітання і 
розширення бізнесу, адже 
від їх достатку залежатиме 
наповнюваність бюджету 
сільської ради.

ПОДАРУНКИ 
ДІТЯМ 

ВІД СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ

Кожному хочеться 
отримати на зимові свя-
та подарунок, а особливо 
тим, в кого немає можли-
вості його придбати. Зо-
крема, малозабезпеченим 
сім’ям. Та все ж дітлахи 
таких родин з нетерпінням 
чекали на диво і вірили, що 
воно неодмінно відбудеть-
ся. Працівники сільської 
ради, взявши на себе роль 
чудотворців, завітали в такі 
сім’ї, привітали зі святами 
та вручили дітям солодощі. 

ОБЛАШТУВАЛИ 
СПОРТИВНИЙ
МАЙДАНЧИК 

У ШКОЛІ
Протягом минулого 

року сільська рада виділи-
ла 70 тис.грн. школі на об-
лаштування спортивного 
майданчика. Зокрема, об-
ладнали футбольне поле, 
загородили його сіткою, 
засіяли газон, встановили 
ворота, а ще організували 
волейбольний майданчик. 
Відтепер учні з радістю 
проводять більше часу на 
свіжому повітрі і тим са-
мим підтримують здоро-
вий спосіб життя. 

Інф. «М.в.».

ВІСТІ ІЗ РОЖЕВАТЕМА  ДНЯ

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!
25 січня о 10.00 в залі засідань райдер-

жадміністрації за адресою: смт. Макарів, 
вул. Фрунзе, 30 відбудеться спільне засідан-
ня тимчасової комісії з питань погашення за-
боргованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій, інших соці-
альних виплат та робочої групи з питань лега-
лізації заробітної плати і зайнятості населен-
ня. 

На засідання запрошуються керівники підпри-
ємств, які допустили:  заборгованість з випла-
ти заробітної плати - ТОВ «К-Стиль», ТОВ «Ма-
карівська птахофабрика», ТОВ «Слов’яни», ЗАТ 
«МакарОВО»; заборгованість зі сплати внесків 
до Пенсійного Фонду - ТОВ «Філія Соснівський 
гранітний кар’єр», ДП МОУ «Макарівський ЗЗБК», 
Виробниче управління житлово-комунального 
господарства, ТОВ «Машинінпекс»,  ФОП На-
заренко М.О., ФОП Назаренко А.Д.; порушен-
ня щодо встановлених законодавством 
мінімальних гарантій в оплаті праці та на-
рахування заробітної плати кваліфікованим 
працівникам без дотримання коефіцієнтів 
міжкваліфікаційних співвідношень - ТОВ «Юр-
земсервіс», СФГ “Борівка”, ТОВ «Агротехсервіс», 
ТОВ «Техкомплект», ТОВ «П-Трейд».

О.САЛЬВЕНЧУК,
секретар комісії.

ЗЕМЛЯ ПОВИННА СТАТИ ГОДУВАЛЬНИЦЕЮ
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Отже, резерви для забезпечен-

ня нашого населення першочерго-
вими продуктами харчування як в 
країні, так і в області є. На селі до-
статньо робочих рук, в людей є ба-
жання працювати. Треба розробити 
таку державну програму, щоб людям 
було вигідно працювати на землі, 
вирощувати зернові, технічні культу-
ри, доглядати худобу, щоб поряд з 
великими сільськогосподарськими 
господарствами успішно працювали 
невеликі фермерські.

Велику увагу належить приділити 
підготовці висококваліфікованих ка-
дрів. Сотні їх щороку випускає Біло-
церківський Національний аграрний 
університет. Але поки що належного 
примінення своїх знань вони не зна-
ходять на теренах області, України, 
часто у пошуках роботи виїжджають 
за кордон або в кращому разі «пере-
кваліфіковуються». Якщо все розумно, 
по-господарськи поєднати воєдино: 
родючі землі, працьовитість селянина, 
кваліфікованість спеціалістів, то не-
вдовзі наші поля заколосяться пшени-
цями, зацвітуть льоном, на ланах ви-
пасатиметься худоба і вдосталь буде 

на прилавках магазинів українського 
товару.

На порядок денний колегії було 
винесено й ряд інших питань. Як відо-
мо, в Україні жваво йде обговорення 
реформування пенсійної реформи. З 
доповіддю по цьому питанню висту-
пив начальник головного управління 
Пенсійного фонду України в Київській 
області Микола Павелко. Він, зокре-
ма, наголосив, що в області проживає 
562 тисячі пенсіонерів, а працездатно-
го населення 755 тисяч, тобто на 100 
працюючих — 81 пенсіонер, 35 дітей і 
9 безробітних. Сума пенсійних виплат 
у минулому році становила 7,7 млрд. 
гривень. Дефіцит коштів сягнув 950 
млн. грн.

Необхідність проведення пенсійної 
реформи полягає у тому, що з роками 
один працюючий буде утримувати од-
ного пенсіонера, зростатиме дефіцит 
коштів до Пенсійного фонду, а це може 
призвести до того, що пенсія виплачу-
ватиметься несвоєчасно. Не можна 
миритися далі з тим, що одні пенсіо-
нери отримують по 50 тисяч гривень, 
а більшість громадян лише до 1000 
гривень. Існуюча солідарна система 
відрахувань недосконала, оскільки ко-

шти сплачуються у загальний кошик і 
розмір пенсії практично не залежить 
від суми внесків. Треба обмежити мак-
симальну пенсію до 12 прожиткових 
мінімумів для всіх працівників, нато-
мість збільшити розмір доходу, з якого 
сплачуються внески, з 15 до 17 мініму-
мів. З лютого поетапно відбуватиметь-
ся підвищення пенсійного віку для жі-
нок щороку на 6 місяців. Для чоловіків 
пенсійний вік не переглядатиметься. 
За відтермінований вихід на пенсію за 
кожні півроку пенсія жінок зростатиме 
на 2,5 відсотка. Мінімальний страхо-
вий стаж для отримання трудової пен-
сії зросте до 15 років.

Микола Петрович детально роз-
повів і про всі переваги при запрова-
дженні нової пенсійної реформи – за-
раз йде всенародне її обговорення, 
слушні зауваження людей будуть бра-
тися до уваги.

Ці два питання були найголовніши-
ми на колегії. Також були обговорені 
питання реорганізації системи охоро-
ни здоров’я, інвестиційного розвитку 
області, погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати.

Петро СУХЕНКО.
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Так, у 1880 році серед квіту-
чих зелених лугів, поблизу суд-
ноплавної (на той час) річки По-
чепинка, що впадала в Здвиж, 
родини Малишків, Левченків, 
Стукалів, Вереників, Чащових за-
снували невеличкий хутір, який 
отримав назву Почепин. 

Славилася ця місцевість 
своєю природною красою та 

родючістю. Але й люди, які тут 
оселилися, були хазяйновиті, 
працьовиті, почали обробляти 
землю, засівати, засаджувати. 
У кожного біля хати й садочок 
був, і грядочка, де сіяли льон 
та коноплі, з яких потім пряли 
та сорочки собі шили. Однією 
дружньою родиною жили по-
чепинці, та й не дивно, всі по-
родичалися: той кум, той брат, 
той сват. Разом весілля гуля-
ли, родини справляли, за по-
мерлим сумували. Допомагали 
один одному і не сварилися. В 
30-х роках організували кол-

госп «Червона нива», вирощу-
вали зернові, льон, розводили 
корів та свиней. Так як діток на 
той час було чимало, вирішили 
заснувати свою початкову шко-
лу, яку відкрили в будинку одно-
сельчанки, де навчали дітей з 
першого по четвертий класи, а 
вже у п’ятий ходили через поля 
в Макарів та до Наливайківки. 

Але невдовзі господиня свою 
хату відсудила і школу закрили.

Горе прийшло у кожний двір, 
як почалася війна, у кожну ро-
дину: там батько на полі бою 
загинув, там син… Близько 70 
чоловік не повернулися додому. 
Зовсім мало їх залишилося на 
хуторі. Розповідають старожили, 
що жив у селі чоловік, який допо-
магав партизанам. Як дізналися 
про це поліцаї, хотіли всю його 
родину розстріляти. Та він чудом 
врятував свою дружину і двох ді-
ток, сховавшись у льосі в сусідів. 
Проте не оминула його ворожа 

куля, загинув на війні. Хоч і забу-
ли його ім’я, та пам’ять про нього 
живе на хуторі ще й досі. 

Відроджували село жінки,  
діти. Важко їм було - голі, босі, 
голодні, працювали в полі, льон 
збирали, руки до крові здирали. 
Та ввечері, повертаючись додо-
му, пісні співали веселі, жартів-
ливі, забуваючи про біди та горе.  
Дітки маленькі вранці до школи 
навчатися бігли з книжечками 
в руках, а опісля - до батьків на 
поле  допомагати. 

Коли почався голодомор, ху-
тір вижив лише завдяки своєму 

працелюбству та єдності. Об-
минула голодна смерть по-
чепинців, лише двох чоловіків 
зморила. Пам’ятають старі 
люди, як ще маленькими, вони 
щавель біля річки збирали та 
картопельку з хріном вирощу-
вали. Так і виживали.

В 50-х роках об’єднали 
колгоспи Наливайківки та По-
чепина і почали селяни разом 
працювати. Були гарні врожаї, 
що аж на виставку до Києва 
возили. Проте молодь поти-
хеньку з села виїжджала на на-
вчання до вузів. Залишилися 
тільки старі люди.

Нині в селі 12 дворів зі ста-
рожилами, а ще з тими, хто 
повернувся доглядати своїх 
батьків і залишився сам тут 
віку доживати. Чимало дач-
ників будуються для відпо-
чинку біля річки та проведен-
ня відпусток у літній час. Тож 
село потихеньку вимирає. В 

суху пору року по єдиній в селі 
вулиці ходити можна, а як тіль-
ки негода, то бруду по коліна й 
не освітлюється вона. Просять 
хуторяни, щоб їм хоч освітлен-
ня провели, щоб не так страшно 
було в ночі на вулицю вийти. Не-
щодавно, навіть, кілька будинків 
пограбували. Та й дорогу відре-
монтували, щоб машини могли 
проїхати. Раніше на хуторі пра-
цював магазин, але продавці 
повмирали. Тепер стареньким 
доводиться до Макарова їзди-
ти хліб і ліки купувати. Часто 
приїздять до них діти та родичі, 

допомагають по господарству, 
привозять все необхідне. Іноді 
навідуються дачники до старо-
жилів придбати козиного моло-
ка та домашніх яєць. 

- З сумом дивлюся на те, що 
нас оточує, - говорить Ніна Сер-
гіївна Малишок, жителька хуто-
ра. - Землі стоять нікому непо-
трібні, біля річки лише очерет та 
осока ростуть, а раніше ми ходи-
ли збирати цілющі трави. Давно 
не було тут ні весілля, ні родин, 
ні хрестин, лише на поминки та 
похорони збираємося. А раніше 
як гарно хутір храмове свято від-
значав, припадає воно на Свято-
го Архистратига Михаїла. Як за-
раз згадую - звечора мама моя 

холодець варила, ковбаски пе-
кла та пиріжки ліпила. Збирала-
ся в хаті вся родина святкувати, 
а потім до сусідів ходили, гуляли 
всім селом. Навіть ряжені були, 

перевдягалися, пісні співали. 
Нині й зібратися нікому. Свято, 
як не свято.

Вже не сподіваються старо-
жили, що Почепин відродиться. 
Проте в цьому році планується 
в них поповнення: вперше за 15 
років з’явиться маленький поче-
пинець. Це хоч невеличку надію 
на життя та й дає, адже, окрім 
дачників та онуків, бабусі та діду-
сі молоді не бачать.

Оксана ІГНАТЮК.

З ГЛИБИНКИ

ВЖЕ БУР’ЯНАМИ СТЕЖКИ ПОРОСЛИ, ЯКІ КОЛИСЬ ДО ХУТОРА ВЕЛИ

ЩИРА  ПОДЯКА 
Служба у справах дітей районної державної адміністрації від імені дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, висловлює щиру вдячність го-
лові районної державної адміністрації  Я.В.Добрянському,  голові районної ради 
В.М.Гудзю та голові постійної комісії з питань законності і правопорядку районної 
ради С.Г.Ханіну за надану матеріальну підтримку та вітання з нагоди Новорічних і 
Різдвянних свят,  бажає їм всіляких гараздів.

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

фольклорний колектив «Ясен-цвіт», Дід Мороз і Сінігуронька з Ясногородки при-

вітали не лише односельців, а й владу району, працівників Державної податкової 

інспекції у Макарівському районі, контрольно-ревізійного управління та районного 

щоденного ринку. Вони співали щедрівки і засівали житом-пшеницею на щастя, на 

здоров’я, зичили достатку та злагоди кожній родині.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ ЖИВЕ ЛЮДИНА
І це дійсно так, бо хочеться знати, що діється в районі, в країні. Добрий дарунок зро-

били нам члени районної організації політичної партії «Третя сила», передплативши на 
нинішній рік «Макарівські вісті». Тепер ми, люди похилого віку, зі шпальт газети знатим-
емо про новини району. «Третьосилівці» потурбувалися, щоб це видання надходило у 
дитячі будинки Копилова, Наливайківки.

В районі проживає багато людей похилого віку з незначними статками. Водночас і 
багато політичних партій, які згадують про нас лише під час виборів. Як би було добре, 
щоб й інші політичні партії передплатили районку ветеранам війни, інвалідам, багато-
дітним родинам, як це зробила «Третя сила», тоді і прихильників було б у них більше.

Ми вдячні членам цієї політичної сили за передплату «Макарівських вістей» і зичимо 
успіхів у політичному житті.

Передплатники.

27 СІЧНЯ - МІЖНАРОДНИЙ  ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ

ЗГАДАЙМО

В столичному Будинку 
художників відбулася цими 
днями рада Всеукраїнської 
академії культурної спад-
щини Українського коза-
цтва, на яку прибули ота-
мани та посланці козацьких 
осередків: отаман козаків-
характерників з Одещини 
психолог Сірко; крайовий 
отаман закарпатської січі, 
поет, художник О.Морозько; 
Верховий отаман козаць-

кого товариства з Києва, 
письменник, доктор філо-
софії А.Соловей; з Мико-
лаєва – академік Академії 
енергетики України І.Різун. 
Макарівський район пред-
ставляла полковник, поете-
са, член-кореспондент ВАК 
П.Астафьєва.

На раді всебічно обгово-
рювалося питання культур-
ної спадщини українського 
козацтва та України в цілому, 

запобігання руйнації істо-
ричних пам’яток, збережен-
ня та відновлення на дер-
жавному рівні української 
культури та мови, сприяння 
самовдосконаленню укра-
їнській інтелігенції як носію 
інтелектуальної власності, 
українському народові та 
окремо кожній людині, яка 
має творчі та прогресивні 
наукові надбання.

Паша ГРАН.

РАДА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

1 листопада 2005 року Генеральна 
Асамблея Організації Об’єднаних Націй 
ухвалила резолюцію, в якій постановила, 
що день 27 січня - це Міжнародний день 
пам’яті жертв Голокосту. Голокост - масо-
ве знищення нацистами єврейського на-
селення Європи. 

60 відсотків єврейського населення 
Європи піддалися систематичним пере-
слідуванням і знищенню в Німеччині і на 
захоплених нею територіях в 1933-1945 
роках. 

Дату 27 січня обрали не випадково, саме 
цього дня 1945 року війська визволили най-
більший з гітлерівських концтаборів Освен-
цим (Аушвіц-Біркнау), розташований в 70 
кілометрах від Кракова. Всього у фашист-
ських таборах смерті було знищено шість 
мільйонів євреїв і мільйони людей інших на-
ціональностей. Дізнавшись про Освенцим 
світ здригнувся. Через нього пройшли, як 
свідчать документи Нюрнберзького трибу-
налу, 2,5 мільйона людей, 90 відсотків з яких 
були євреї.

Наприкінці 18 столітя в газеті «Київські відомості» було опу-
бліковано оголошення про те, що поблизу села Наливайківка пані 
Браніцька  продає 500 гектарів землі. Прочитавши цю інформацію, 
18 родин, які проживали на той час у селі Образієвка Шостківсько-
го повіту, вирушили в дорогу, щоб придбати цю землю. 

Єдина вулиця на хуторі.

І ця хата доживає віку.
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Рік, що розпочався, вочевидь обіцяє 
бути прихильнішим до вітчизняної демо-
кратії. Ухвалені 13 січня закони - “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо забезпечення доступу до 
публічної інформації)” та “Про доступ до 
публічної інформації”.

Відповідно до Закону “Про доступ до 
публічної інформації” будь-який грома-
дянин може запитати потрібну йому ін-
формацію в органах влади, монополіях та 
бізнесових структурах, котрі отримують 
фінансування з бюджету. На відповідь ви-
значено строк не більше п’яти робочих 
днів. Коли цей запит стосується інформа-
ції щодо захисту життя чи свободи особи, 
стану довкілля, якості харчових продуктів 
і предметів побуту, аварій, катастроф, не-
безпечних природних явищ та інших над-
звичайних подій, що сталися, чи можуть 
статися, відповідь повинні надати не піз-
ніше 48 годин.

Не може бути обмежено доступ до ін-
формації про розпорядження бюджетни-
ми коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним, комунальним 
майном, у тому числі до копій відповідних 
документів, умови отримання цих коштів 
чи майна, прізвища, імена, по батькові фі-
зичних осіб та найменування юридичних 
осіб, які отримали ці кошти або майно.

Не можуть належати до інформації з 
обмеженим доступом декларації про до-
ходи осіб та членів їхніх сімей, які претен-
дують на зайнятість чи займають виборну 

посаду в органах влади; обіймають поса-
ду державного службовця, службовця ор-
гану місцевого самоврядування першої чи 
другої категорії.

Відчутним кроком на шляху до подо-
лання корупції, утвердження демокра-
тичних засад суспільного життя є і наріжні 
положення Закону “Про забезпечення до-
ступу до публічної інформації”. Він, по-
перше, забороняє органам влади та їхнім 
керівникам самостійно робити інформа-
цію таємною чи службовою - це прерога-
тива лише закону. А по-друге, законодав-
чий акт відкриває двері представникам 
ЗМІ: вони можуть безперешкодно відвід-
увати органи влади, якщо ці структури не 
ухвалили спеціальних обмежень, і забо-
роняє будь-кому (навіть власникам медіа) 
втручатися в діяльність журналістів без 
їхньої на те згоди.

І найголовніше. Хоч би якою засекре-
ченою була інформація, вона може бути 
поширена, якщо є суспільно необхідною, 
тобто є предметом суспільного інтересу 
і право громадськості знати цю інформа-
цію переважає потенційну шкоду від її по-
ширення. Йдеться про інформацію, яка 
несе загрозу державному суверенітету, 
територіальній цілісності країни, забезпе-
чує реалізацію конституційних прав, сво-
бод і обов’язків; свідчить про можливість 
порушення прав людини, введення гро-
мадськості в оману, шкідливі екологічні та 
інші негативні наслідки діяльності (безді-
яльності) фізичних або юридичних осіб.

ГЕТЬ ЦЕНЗУРУ 
Верховна Рада ухвалила пакет з двох украй важливих законодавчих 

актів на підтримку та утвердження громадянського суспільства в країні

ОГОЛОШЕНО ПРОВЕДЕННЯ VIІI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА 

«Я ХОЧУ ЖИТИ  В ЯКІСНОМУ СВІТІ»
Розпочалась Всеу-

країнська національна 
виставка-конкурс дитячо-
го малюнка «Я хочу жити 
в якісному світі», яка має 
статус Всеукраїнської, і 
була започаткована у від-
повідності до розпоря-
дження Кабінету Міністрів 
України від 2002 р., Указу 
Президента від 2004 р. з 
метою популяризації за-
гальнодержавного руху за 
підвищення якості життя.

Служба технічного 
регулювання України з 1 
січня 2011 року оголошує 
початок проведення чер-
гової VIІІ Всеукраїнської 
виставки-конкурсу дитя-

чого малюнка “Я хочу жити 
в якісному світі”. Метою 
проведення конкурсу ди-
тячого малюнка є форму-
вання у свідомості дітей 
- наймолодших споживачів 
суспільства асоціативного 
уявлення про якісну, без-
печну продукцію та популя-
ризації руху за підвищення 
якості життя. Учасникам 
надається можливість ре-
алізувати власні творчі зді-
бності та таланти.

Виставка-конкурс про-
водиться на регіональному 
та загальнодержавному 
рівнях за номінаціями: “Я 
пізнаю якісну продукцію”; 
“Ми - архітектори якісного 

світу” та “Кращий плакат 
на споживчу тематику” по 
трьох вікових категоріях: 
1 категорія — 5 - 8 років; 2 
категорія — 9 - 12 років; 3 
категорія — 13 - 17 років.

Конкурсні роботи бу-
дуть прийматися з 1 лютого 
до 1 вересня 2011 року за 
адресою: 09113, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. 
Січневого прориву, 84.

Відповідно до Поло-
ження про Всеукраїнську 
виставку-конкурс органі-
затором проведення регіо-
нального етапу в Київській 
області є  ДП «Київоблстан-
дартметрологія». 

Запрошуємо малень-

ких жителів Київщини 
взяти участь у виставці-
конкурсі. 

Детальну інформа-
цію про порядок та умови 
участі у конкурсі можна 
отримати на сайті ДП «Ки-
ївоблстандартметроло-
гія» (www.bcdst.kiev.ua) у 
розділі «Конкурси» та за 
телефоном (04563) 4-75-
93.

Т. ГУТ,
начальник відділу 
стандартизації та

 взаємодії з 
громадськістю 

ДП «Київоблстандарт-
метрологія».

Вже пройшла ейфорія після створення в Макарові но-
вої організації школярів та учнівської молоді «Лідерська 
нація» і розпочалась робота, яка потребує сил і наполе-
гливості, а головне – досвіду.

Причому, досвіду в роботі органу самоврядування, 
який готує державі лідерів, формує особистості, які бу-
дуть фахівцями у своїй галузі, адже завтра у наших руках 
майбутнє України.

Надзвичайно велика роль у становленні «Лідерської 
нації» відводиться вмінню юних макарівчан при допомозі 
та наставництві працівників райдержадміністрації аналі-
зувати господарські процеси і проблеми життя району, 
ухвалювати управлінські рішення, орієнтуватися в еко-
номічній, фінансовій та господарській законодавчій базі, 
самостійно мислити та, основне, будувати партнерські 
стосунки. Адже ми мріємо не тільки реалізувати себе, а й 
зробити успішний старт для подальшої кар’єри.

На практиці ми почали випробувати свої сили та мож-
ливості у підготовці та затвердженні основних норматив-
них документів «Лідерської нації», співпраці з дитячими 
органами самоврядування району та області, членами 
студентського парламенту Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв, райдержадміністрації 
та меценатами Макарова. За кілька місяців нашої ді-
яльності ми взяли участь у Всеукраїнському семінарі 
по роботі з органами самоврядування (координатор 
Л.В.Шатковська), новорічному святі ЦТДЮ ім.Д.Туптала 
(кер. О.М.Леоненко), здійснили поїздку на Клавдієвську 
іграшкову фабрику (кер. І.Б.Левченко), побували на ви-
ставі у театрі ім.Франка (м. Київ). А наша перша творча ві-
деоробота «Новорічні фантазії», яка демонструвалась по 
місцевому телебаченню, дала можливість, об’єднавшись 
у невеличку продакшн-студію «Лідер-Quest», максималь-
но відчути себе причетними до реальних умов роботи на 
телебаченні.

Звичайно, без допомоги справжніх професіоналів, як 
то Ю.Вареника, Н.Федяєвої, Л.Шатковської та оператора 
В.Шевченка, ми не змогли б реалізувати власний потенціал. 
А скільки яскравих емоцій та неймовірних вражень ми отри-
мали на зборі лідерів самоврядування дітей Київщини, який 
проходив у стінах мистецького та наукового центру – КНУ-
КіМ. У дружньому лідерському колі обговорювали питання 
реалізації програмних проектів, створення інформаційно-
методичного банку роботи комісії обласної ради дітей Київ-
щини, підготовки до заочної виборчої кампанії. Перед нами 
виступив харизматичний М.М.Поплавський, який розпо-
вів про форми роботи студентського парламенту з ректо-
ром, а епатажні випускники та студенти вишу – L. Кравчук, 
П.Дмитриченко, Карлос+Піндос та інші продемонстрували 
свій зірковий клас.

 Отож, МОСДМ «Лідерська нація» інтенсивно роз-
вивається та живе цікавим життям. Ми запрошуємо до 
співпраці учнівські парламенти шкіл району, найактивні-
шу і найкреативнішу молодь Макарова, яка хоче бути ко-
рисною рідному селищу та суспільству.

Чекаємо на вас із новими ідеями, побажаннями, про-
позиціями. Дякуємо за підтримку і фінансову допомогу 
голові райдержадміністрації Я.В.Добрянському, архітек-
тору В.А.Карпцю, підприємцю В.В.Карпцю, Макарівсько-
му селищному голові О.М.Іващенку, голові батьківського 
комітету С.О.Шевченку.

Катя ІЛЮШЕНКО, 
голова МОСДМ  «Лідерська нація».

ЖИТТЯ «ЛІДЕРСЬКОЇ 
НАЦІЇ» ВИРУЄ

Історія говорить, 
що саме у день ве-
ликомучениці Тетя-
ни Хрещенської 25 
січня 1755 року ро-
сійська імператриця 
Єлизавета підписа-
ла наказ про засну-
вання Московського 
університету. Неофі-
ційним студентським 
святом цей день 
став ще у середині 
ХІХ сторіччя. У цей 
час закінчувалися іс-
пити і з нього почи-
налися студентські 
канікули, власне це 
і відзначали студен-
ти. У ті часи святкові 
дійства проходили 
дуже урочисто – із 
врученням нагород, 
проголошенням про-
мов і обов’язковим 
молебнем у церкві.

У наш час 25 січня 
і українські студен-
ти відзначають своє 
«професійне» свято – 
Тетянин день. Незва-
жаючи на те, що істо-
рія свята сягає своїм 
корінням у давні часи, тра-
диція відзначати цей день 
живе й понині. Студент-
ська братія, яка влаштову-
вала пишні гуляння понад 

сто років тому, нині гучно 
та весело відзначає свято 
молодості, прагнення до 
знань, завзяття та опти-
мізму.

На світлині: Аліна Си-
чевська - студентка 1 кур-
су юридичного факультету 
Міжнародного Соломоно-
вого університету.

ТЕТЯНИН ДЕНЬ – СВЯТО СТУДЕНТІВ

Львівська облдержадміністрація 
за дорученням міністра енергетики 
та вугільної промисловості України 
Юрія Бойка створить робочу групу 
з розробки програми модерніза-
ції електричних мереж центральної 
частини Львова, щодо вирішення 
питання під’єднання електричних 
мереж, об’єктів Євро-2012 (стадіон 
та аеропорт) до підстанцій Західної 

енергетичної системи. Про це йшло-
ся на нараді у Львівській облдержад-
міністрації під головуванням Міністра 
енергетики та вугільної промисло-
вості України Юрія Бойка та голо-
ви Львівської облдержадміністрації 
Михайла Цимбалюка з керівниками 
підприємств газової та електроенер-
гетичної галузей, Держінспекції з 
енергонагляду і регіонального пред-

ставництва НКРЄ. 
«Незважаючи на брак коштів, під-

приємства області проводять відпо-
відну роботу щодо модернізації та 
технічного переобладнання. Львів-
щина завжди перебуває серед ліде-
рів щодо забезпечення повноти роз-
рахунків усіх категорій споживачів за 
електроенергію та газ», – зауважив 
Михайло Цимбалюк.

ЄВРО-2012

ІГОР СУРКІС: “ПРОГРЕС У 
ПІДГОТОВЦІ ДО ЄВРО - ВРАЖАЮЧИЙ” 

Президент київського «Дина-
мо» Ігор Суркіс позитивно оцінив 
минулий рік з огляду на підготов-
ку України до чемпіонату Європи 
з футболу 2012 року. За словами 
керівника столичного клубу, на 
основних об’єктах інфраструктури 
майбутнього чемпіонату помітний 

суттєвий прогрес. «Кроки, які зро-
блені в минулому році, є вражаючи-
ми. Я живу біля стадіону НСК «Олім-
пійський» і бачу, що його будують 
24 години на добу. Активними тем-
пами триває перебудова нашого 
аеропорту «Бориспіль». Прогрес 
помітний», - зазначив Ігор Суркіс 

під час спілкування з вболівальни-
ками на сайті Спорт.ua.

Очільник київського «Динамо» 
також висловив впевненість в тому, 
що Євро-2012 пройде на найвищому 
рівні, а Україна покаже себе гостям 
турніру європейською та гостинною 
країною.

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ СПОРУДЖЕННЯ 
БУДІВЛІ НОВОГО АЕРОПОРТУ 

Про це сказав начальник управ-
ління з підготовки міста до Євро-
2012 Сергій Рєпін. За його словами, 
завершується будівництво третього 
і четвертого поверхів, уже частково 
розпочато фасадні і покрівельні ро-
боти. Генеральний підрядник ствер-
джує, що всі будівельні роботи бу-
дуть завершені, і аеропорт здадуть в 

експлуатацію наприкінці 2011 року. 
Крім того, завершені роботи з будів-
ництва штучної злітно-посадкової 
смуги, зараз там йде монтаж устат-
кування.

Ситуація з готелями в Доне-
цьку до Євро-2012 «не критична», 
заявив С. Рєпін. Нині в діючих го-
телях уже законтрактовано 2005 

номерів і в готелях, які споруджу-
ються, ще близько 1800 номерів. 
Така робота проходить не лише на 
території міста, а й у радіусі 100 
км. У тому числі в ході підготовки 
до фінальної частини чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року пла-
нується задіяти готельний комп-
лекс Святогір’я.

МОДЕРНІЗУЮТЬ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок 3.
7.15 Д/ф “Жива 

енциклопедiя”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Х/ф “Орел i решка”.
14.10 Доки батьки сплять.
14.40 Так просто.
15.00 Наша пiсня.
15.35 Феєрiя мандрiв.
16.00 В гостях у Д. Гордона. 

Б.Алiбасов.
17.00 Хай так.
17.30 Бокс. В. Кличко. Пiдсумки 

2010 року.
18.05 Ревiзор.
18.40 Майстер-клас.
19.00 Золотий гусак.
19.40 Ян Табачник. “Честь маю 

запросити...”.
21.00 Пiдсумки дня.

21.45 Свiт спорту.
21.50 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 Д/ф.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Орбiта Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естафета (жiнки).
3.35 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (чоловiки).
„1+1”

6.15 М/ф “Мауглi”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Свiт навиворiт”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
12.00 “Велике перевтiлення”.
12.50 “Анатомiя слави”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.

14.05 Х/ф  “Мiцний горiшок 2”.
16.35 Комедiя “Зять”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Ворожка”.
23.50 Х/ф  “Чужий у домi”.
1.35 Х/ф “Гризлi”. 
3.10 Т/с “Монте-крiсто”.

ІНТЕР
5.35 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.35 “Городок”.
8.30 “Формула кохання”.
9.25 “Позаочi”.
10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
10.35 Х/ф “Беовульф”.
12.40 Х/ф “Коли на пiвдень 

вiдлетять журавлi...”
16.20 “Найрозумнiший”.
18.10 Концерт “Ювiлей “Бульва-

ру” - 15 рокiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Надбання республiки”. 

I.Матвiєнко.
23.10 Х/ф “Троя”. 
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Т/с “Подружка осiнь”.

ІСТV
5.00 Факти.
5.30 Х/ф “H2O”.
6.55 Real Comedy.
7.30 Козирне життя.
8.05 Х/ф “Син дракона”.
10.00 “Смак”.
10.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.50 Х/ф “О, щасливчик!”
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
19.20 Наша Russia. Дайджест.
20.15 Х/ф “Турнiр”. 
22.25 Т/с “Рюрiки”.
22.50 Х/ф “Корабель-

примара”. 
0.40 Х/ф “Примара будинку на 

пагорбi: Повернення”. 
2.00 Х/ф “Обережно, дверi за-

криваються”. 
3.35 Голi та смiшнi.

СТБ
5.20 М/ф “Козаки”.
6.25 Х/ф “Вогонь, вода i... мiднi 

труби”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.20 М/ф: “Малюк i Карлсон”, 

“Бременськi музиканти”.
13.10 Х/ф “Максим Перепелиця”.
15.10 Мюзiкл “Пригоди Вєрки 

Сердючки”.
16.55 “Смiшнi люди”.
19.00 Х/ф “За двома зайця-

ми”.
20.35 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
22.55 Х/ф “Тобi, справжньо-

му”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “Давайте потанцюємо”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Х/ф “Заморожена 

Калiфорнiя”.

12.00 Файна Юкрайна.
13.10 Даєш молодь.
14.10 “Красунi”.
15.30 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
17.00 М/ф “Планета скарбiв”.
18.55 Х/ф “Володар Перснiв: 

Братерство Персня”. 
22.45 Х/ф “Вампiр в 

Бруклiнi”.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Мортал Комбат”.
2.30 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА
6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Х/ф “Близнюки”.
8.35 Ласкаво просимо.
9.35 Без ГМО.
10.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
11.00 Т/с “Охоронець 2”.
14.45 Х/ф “Вдовиний пароплав”.
16.45 Т/с “Я - охоронець”.
19.00 Т/с “Я - охоронець”.
20.40 Т/с “Глухар”.
23.40 Х/ф “Тiльки повернися!”
1.20 Х/ф “Вдовиний паро-

плав”.

3.00 Х/ф “Близнюки”.
4.40 Срiбний апельсин.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Просто так”.
6.35 М/ф “Фiльм! Фiльм! 

Фiльм!”
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 “Вайп Аут”.
9.35 Т/с “Подруга особливого 

призначення”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Днiпропетровський 
бойовик.

12.00 Х/ф “Екiпаж машини 
бойової”.

13.15 Х/ф “Подвиг Одеси”.
15.50 Х/ф “Свiдоцтво про 

бiднiсть”.
17.10 Т/с “Каменська 5”.
19.00 Х/ф “Старi-

полковники”.
20.50 Х/ф “Америкен-бой”.
23.10 Х/ф “Зв`язок”. 
1.30 Х/ф “Листи з Iводзiми”. 
3.55 Т/с “Пiтбуль”. 
5.30 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Орбiта Поплавського.
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? Тимур та шоколадна 

фабрика.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Х/ф “Принц та жебрак”.
13.20 Золотий гусак.
13.45 В гостях у Д. Гордона. Б. 

Алiбасов, ч. 2.
14.40 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (жiнки).
15.30 Дiловий свiт. Тиждень.
16.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естафета (чоловiки).
17.30 “Про що кiно?”
20.30 “Вiра. Надiя. Любов”. 

Спецвипуск.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.50 Фольк-music.
22.45 Погода.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.10 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (жiнки).
3.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естафета (чоловiки).
4.05 Фольк-music.

„1+1”
6.30 М/ф “Гидке каченя”.
6.55 М/ф “Тутанхамончик - 

битва фараонiв”.
8.15 “Ремонт+”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/ф.
10.30 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.

11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.40 “Розкiшне життя”.
13.40 “Мiняю жiнку”.
14.40 Комедiя “Ворожка”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “Джентльмени 

удачi”.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.20 Бойовик “Ласкаво про-

симо до раю”.
1.20 Комедiя “Кохання i смерть”. 
3.25 Т/с “Монте-крiсто”.

ІНТЕР
6.00 “Найрозумнiший”.
7.40 “Таємницi Тихого океану”.
8.40 “Поки всi вдома”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
10.45 Х/ф “Золота подорож 

Синдбада”.
12.50 Х/ф “Найкраща бабуся”.
14.30 Х/ф “Коротке дихання”.
18.05 Х/ф “Неiдеальна жiнка”.
20.00 “Подробицi тижня”.

20.55 Х/ф “Бiле мiсто”.
22.25 Х/ф “Найманi вбивцi”. 
Профiлактика.

ІСТV
6.00 Факти.
6.15 Х/ф “Мiсто примар”.
8.00 “Смак”.
8.45 Анекдоти по-українськи.
9.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
9.30 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.45 Наша Russia.
14.00 Т/с “Рюрiки”.
14.25 Х/ф “Кодекс злодiя”.
16.40 Наша Russia. Дайджест.
17.40 Диво-люди.
18.45 Факти.
19.30 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
21.55 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
0.00 Голi i смiшнi.
1.20 Х/ф “Поворот не туди 2”. 
3.00 Iнтерактив. Тижневик.
3.15 Х/ф “Турнiр”. 
4.45 Х/ф “Нульовий кiлометр”. 

СТБ
5.10 М/ф: “Козаки”, “Повернен-

ня блудної папуги”.
7.05 Х/ф “Морозко”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
14.15 Х/ф “За двома зайцями”.
16.00 “Зоряне життя. Актори 

однiєї ролi 2”.
17.00 “Моя правда. Iрина 

Алфьорова”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Нiколи не забуду 

тебе”.
23.05 Т/с “Доктор Хаус”. 
2.30 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
3.15 Х/ф “Морозко”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Х/ф “Енi: королiвська 

пригода”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.

8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.20 Х/ф “Золотий компас”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Т/с “Щасливi разом”.
18.20 Х/ф “Володар Перснiв: Двi 

фортецi”. 
22.10 “Красунi”.
23.20 Спортрепортер.
23.25 Х/ф “Око”.
1.20 Х/ф “Премiя Дарвiна”. 
2.55 Т/с “Колишня”.

УКРАЇНА
6.00 Срiбний апельсин.
7.35 Х/ф “Черепашки нiндзя”.
9.20 Т/с “Глухар”.
12.20 Т/с “Охоронець 2”.
14.10 Т/с “Охоронець 2”.
16.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
17.00 Т/с “Я - охоронець”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Я - охоронець”.
21.10 Х/ф “Перша спроба”.

1.10 Х/ф “Цькування”. 
3.00 Х/ф “Черепашки нiндзя”.
4.20 Срiбний апельсин.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 “Легенди бандитської 

Одеси”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 М/ф “Дядя Стьопа - 

мiлiцiонер”.
8.40 М/ф “Опудало-нявкало”.
8.50 М/ф “Пес у чоботях”.
9.15 М/ф “Вовка в тридев`ятому 

царствi”.
9.35 Т/с “Каменська 5”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Вовчий квиток.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.00 Х/ф “Старi-полковники”.
16.50 Х/ф “Америкен бой”.
19.00 Х/ф “Дев`ять життiв”.
21.00 Т/с “CSI: Тарантiно”.
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.35 Х/ф “Людина-москiт”. 
Профiлактика.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00, 

15.00,18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05,0.20 Спорт.
6.20,6.35,23.40,0.00 Вертикаль 

влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50,8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 Шеф-кухар. Снiданок.
10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.10,8.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.55 Навколо свiту за 48 годин.
13.25 Х/ф “Лiтня подорож до моря”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Майстер-клас.
15.55 Фольк-music.

16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.40,3.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Х/ф “Скарб”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Х/ф “Скарб”.
23.25,23.55 Пiдсумки.
0.25 Шоу Бiз.
0.30 Вiд першої особи.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Зона”.
4.35 Ревiзор.
5.00 Д/с “Круїз”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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

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

23.25,2.35 “ТСН”.

7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Тутанхамончик - битва 

фараонiв”.
11.40, 4.30 Х/ф “Острiв загубле-

них душ”.
13.30 “Велике перевтiлення”.
14.15 “Розкiшне життя”.
15.10 Комедiя “Блондинка з 

амбiцiями”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.40 Комедiя “Джентльмени 

удачi”.
19.25 “Погода”.
20.10 Бойовик “Непереможний”. 
22.25,1.45 Т/с “Маргоша 3”. 
23.50 Комедiя “Любов i смерть”. 
2.50 Т/с “Монте-крiсто”.

IНТЕР
Профiлактика.
14.00 “Судовi справи”.
14.45 Т/с “Версiя”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди 2”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.25 Т/с “Все заради тебе”.
23.15 “Заснути поганулею - 

прокинутися...”
0.10 Х/ф “Нульовий ефект”. 
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 “Майстри iлюзiй”.
3.30 Т/с “В останню мить”. 
4.10 “Знак якостi”.
4.40 “Судовi справи”.
5.20 “Майстри iлюзiй”.

ICTV
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15, 6.35,2.00,4.15 Погода.
6.20,9.25,13.00,19.15,1.55 

Спорт.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 2”.
10.30 Т/с “Солдати 15”.
11.35 Диво-люди.
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
15.05 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,1.05 Надзвичайнi новини.

20.10 Т/с “Даїшники”.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55,4.20 Свобода слова.
2.05 Провокатор.
3.50 Факти.

СТБ
5.55 Д/ф.
6.20,1.40 “Бiзнес+”.
6.25 Д/ф.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Нiколи не забуду 

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

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Чужi помилки. Олеся в 

країнi жахiв”.
19.10 “Краса. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
0.20 Т/с “Клiнiка”. 
1.30 “Вiкна-Спорт”.
1.45 Х/ф “Оповiдь про те, як цар 

Петро арапа одружував”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.00 Репор-

тер.
7.35,9.05,19.20,0.25 Погода.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Золотий компас”.
13.55,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.30 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Живий до запитання 

2”.
16.50,21.05 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.20 Спортрепортер.
22.05,0.35 Новий погляд.
23.05,1.30 Очевидець.
0.30 Служба розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Колишня”.

 “УКРАЇНА”
6.00,5.25 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.

9.10 Т/с “Лiгво змiя”.
11.05 Т/с “Я - охоронець”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Iндус”.
21.15,4.40 Т/с “Бомж”.
22.15 Х/ф “Люди в чорному”.
0.15 Х/ф “Перша спроба”.

НТН
Профiлактика.
14.00 Т/с “Iнструктор”.
15.00,0.25 Т/с “Крiт 2”.
15.55 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,4.00,5.20 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Iнструктор”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.20 Х/ф “Людина-москiт”. 
2.50 “Вчинок”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.25 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

Субота, 22  сiчня

Недiля,  23  сiчня

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

вівторок, 25  січня 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва. 
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00, 

15.00,18.20 Новини.
6.10,8.05,7.05,0.10 Спорт.
6.20,6.35,23.15,23.35 Вертикаль 

влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50,8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Шеф-кухар. Снiданок.
10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.10 Хай так.
13.40 Х/ф “Скарб”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,2.50 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Герой дня.

19.00 Про головне.
19.40,3.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Дороги життя.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло. Зброя.
22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
1.50 ТелеАкадемiя.
4.40 Д/с “Круїз”.

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

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

19.30,23.25,2.20 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.35 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. 

“Неповнолiтня дочка 
зв`язалася iз 47-рiчним”.

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

12.45,13.45 Т/с “Якщо у вас 
нема тiтки”.

14.45 Бойовик “Непереможний”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.

18.30 “Не бреши менi”. “Чоловiк 
у небезпецi”.

19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.20,22.00 Т/с “Iнтерни”. 
22.25,1.30 Т/с “Маргоша 3”.
23.50 Комедiя “Блондинка з 

амбiцiями”.
2.35 Т/с “Монте-крiсто”.
3.25 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
4.15 Т/с “Якщо у вас нема 

тiтки”.
IНТЕР

6.15 “Заснути поганулею - про-
кинутися...”

7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 
Iнтером”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 
18.00 Новини.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 
2”.

10.05 Т/с “Останнiй секрет 
майстра”.

11.00 Т/с “Боєць”.
12.15,4.05 Знак якостi.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди 2”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.25 Т/с “Все заради тебе”.
23.15 “Їх могли не врятувати. 

В`язнi Курильського 
квадрата”.

0.10 Х/ф “Iдеальне вбивство”. 
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.40 “Майстри iлюзiй”.
3.25 Т/с “В останню мить”.
4.35 “Судовi справи”.
5.15 “Майстри iлюзiй”.

ICTV
6.00,6.40,1.20,2.40 Погода.
6.05,2.15 Факти.
6.30,9.25,12.55,19.15,1.15 

Спорт.
6.35,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,0.30 Надзвичайнi 

новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.20,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.25,22.50 Уральськi пельменi.
15.05 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Даїшники”.

22.35 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.50 Т/с “Костi 4”.
3.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
5.10 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ
5.50 Д/ф.
6.15,1.40 “Бiзнес+”.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Оповiдь про те, як цар 

Петро арапа одружував”.
11.55 “Краса. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Чужi помилки. Остання 

шлюбна нiч”.
19.10 “ЖЕК-рiзник. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Парт-

нери”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
0.20 Т/с “Клiнiка”. 
1.30 “Вiкна-Спорт”.
1.45 Х/ф “Хазяїн тайги”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.

7.30,9.00,19.00,0.15 Репор-
тер.

7.35,9.05,19.20,0.40 Погода.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Мiшель Вальян: 

Жадання швидкостi”.
13.45,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Живий до запитан-

ня 2”.
16.45,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.35 Спортрепортер.
22.05,0.45 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
23.20,1.55 Очевидець.
2.45 Т/с “Колишня”.

 “УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10,19.20 Т/с “Iндус”.
11.05 Т/с “Я - охоронець”.
13.00,2.10 “Граєш або не 

граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
21.15,4.40 Т/с “Бомж”.
22.15 Х/ф “Синя борода”. 
0.15 Х/ф “Люди в чорному”. 

3.00 Щиросерде зiзнання.
4.00 Критична точка.
5.25 Срiбний апельсин.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25,6.35,6.45 М/ф 
7.15 Х/ф “Свiдоцтво про 

бiднiсть”.
8.40,19.00,21.30,0.00,4.00,5.20 

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

на вбивцю”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
10.40,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
11.30 Т/с “Мiс Марпл”.
13.35,19.20 Т/с “Iнструктор”.
14.35,0.25 Т/с “Крiт 2”.
15.30 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
17.00 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Вiдповiсти за базар.
1.20 Т/с “Мiс Марпл”.
3.15 “Вчинок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.25 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

поНедiлок,  24  сiчня



7№ 3   21  січня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті
середа,  26  січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00, 

15.00,18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05,0.10 Спорт.
6.20,6.35 23.15,23.35 Вертикаль 

влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50,8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25,19.00 Про головне.
10.00 Шеф-кухар. Снiданок.
10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф “Переверти через 

голову”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,2.50 Т/с “Зона”.

16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
18.45,21.35 Дiловий свiт.
19.40,3.35 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Глибинне бурiння. А. Кули-

ков, Є. Кисельов, С. Шустер.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
1.50 ТелеАкадемiя.
4.35 Х/ф “Переверти через 

голову”.

 “1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок 

з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,23.15, 

2.40 “ТСН”.
7.25 М/ф.

10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати 

знiмається у порно”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.50,13.50,4.35,5.25 Т/с “Якщо у 

вас нема тiтки”.
14.50 “Особиста справа”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Розлучен-

ня недоречне. Чоловiк бiльше 
не хоче розлучення”.

20.10 “Сусiдськi вiйни”.
21.10,21.50 Т/с “Iнтерни”. 
22.15,1.50 Т/с “Маргоша 3”. 
0.00 Драма “Стриптизерки”. 
2.55 Т/с “Монте-крiсто”.
3.45 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
IНТЕР

6.05 “Тюремна казка. В очiкуваннi 
дива”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 
18.00 Новини.

7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 
Iнтером”.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет майстра”.

11.00 Т/с “Боєць 2”.
12.15,3.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди 2”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.25 Т/с “Все заради тебе”.
23.15 “Брами часу. Страх смертi”.
0.10 Х/ф “Джексон “Мотор”. 
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.35 5.05 “Майстри iлюзiй”.

ICTV
6.15,2.10 Факти.
6.30,9.25,12.55,19.15,1.10 Спорт.
6.35,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,0.25 Надзвичайнi новини.
10.15,17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 2”.

11.15 Т/с “Солдати 15”.
12.20,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.35,22.45 Уральськi пельменi.
15.10,20.10 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.40 Т/с “Костi 4”.

СТБ
6.10,1.40 “Бiзнес+”.
6.15,21.20 Т/с “Кулагiн i Парт-

нери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 Т/с “Зимова вишня”.
11.45 “Горiлка. Iсторiя 

всеросiйського гуляння”.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Чужi помилки. Вибухова 

хвиля”.
19.10 “Горiлка. Iсторiя 

всеросiйського похмiлля”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
0.20 Т/с “Клiнiка”. 

1.30 “Вiкна-Спорт”.
1.45 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.25 Х/ф “Думки, повнi бажання”.
13.20,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “АйКарлi”.
15.35 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Живий до запитання 2”.
17.00,21.05 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
22.05,0.30 Свiтлi голови.
23.05,1.30 Очевидець.
0.25 Служба розшуку дiтей.
2.15 Т/с “Колишня”.

 “УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,19.20 Т/с “Iндус”.
11.05 Т/с “Я - охоронець”.

13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40,3.00 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
21.15,4.40 Т/с “Бомж”.
0.00 Х/ф “Раптова смерть”. 
2.10 Т/с “Життя як вирок”. 

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25,6.45 М/ф.
6.55 Х/ф “Iду за своїм курсом”.
8.40,19.00,21.30,0.00,4.00,5.20 

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

на вбивцю”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.40,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
11.30 Т/с “Мiс Марпл”.
13.30 Т/с “Iнструктор”.
14.30,0.25 Т/с “Крiт 2”.
15.25 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
16.45 Х/ф “Загiн особливого при-

значення”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. 

Друг Васi Сталiна.
19.20 Т/с “Iнструктор”.
1.15 Т/с “Мiс Марпл”.
3.10 “Вчинок”.
3.40 “Речовий доказ”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00, 

15.00,18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05,0.10 Спорт.
6.15,7.10,8.10,9.45,12.15,15.30,

19.25,23.50,1.45 Погода.
6.20,6.35,23.15,23.35 Вертикаль 

влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50 8.30 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Як це? Тимур та шоколад-

на фабрика.
13.00 Кордон держави.
13.15 Х/ф “Шукаю людину”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,2.50 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.

16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Герой дня.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Вечiрня казка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
1.50 ТелеАкадемiя.
3.40 Х/ф “Шукаю людину”.
5.25 Д/с “Круїз”.

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

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

23.20,2.20 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Дорос-

ла донька не вiрить, що її 
мати - самогубця”.

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

12.50 Т/с “Якщо у вас нема тiтки”.
13.50,17.25 “Шiсть кадрiв”.
14.10 “Грошi”.
15.10,23.45 Комедiя “Блондинка 

i блондинка”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Дочку 

пiдозрюють у вбивствi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.15,21.55 Т/с “Iнтерни”. 
22.20,1.30 Т/с “Маргоша 3”. 
2.35 Т/с “Монте-крiсто”.
4.15 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
5.05 Т/с “Якщо у вас нема тiтки”.

IНТЕР
6.15 “Їх могли не врятувати. 

В`язнi Курильського 
квадрата”.

7.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.05 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
11.00 Т/с “Боєць”.
12.15, 3.55 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.

13.15 “Детективи”.
14.20,4.25 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди 2”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.25 Т/с “Все заради тебе”.
23.15 “Тюремна казка. В 

очiкуваннi дива”.
0.15 Х/ф “Вимушена помста”. 
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30 “Майстри iлюзiй”.
3.15 Т/с “В останню мить”. 
5.05 “Майстри iлюзiй”.

ICTV
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10,6.40,1.20,2.45 Погода.
6.15,2.15 Факти.
6.30,9.25,12.55,19.15,1.15 

Спорт.
6.35,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,0.30 Надзвичайнi 

новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 2”.

11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.20,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.35,22.50 Уральськi пельменi.
15.10,20.10 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.50 Т/с “Костi 4”.
3.40 Т/с “Згiдно iз законом”.
5.10 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ
5.20 Д/ф.
5.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.15,1.40 “Бiзнес+”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.05 Т/с “Зимова вишня”.
11.50 “ЖЕК-рiзник. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Чужi помилки. Чотири 

грiхи Семенова”.
19.10 “Горiлка. Iсторiя 

всеросiйського гуляння”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
0.20 Т/с “Клiнiка”. 

1.30 “Вiкна-Спорт”.
1.45 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.00 Репортер.
7.35,9.05,19.20,0.20 Погода.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Заморожена 

калiфорнiйка”.
13.45,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.35 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Живий до запитан-

ня 2”.
16.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.15 Спортрепортер.
22.05,0.30 Зроби менi 

смiшно.
23.00,1.25 Очевидець.
0.25 Служба розшуку дiтей.
2.10 Т/с “Колишня”.

 “УКРАЇНА”
6.00,5.25 Срiбний апельсин.
7.00,17.00, 19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30, 14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,19.20 Т/с “Iндус”.
11.05 Т/с “Я - охоронець”.

13.00,1.50 “Граєш або не 
граєш”.

15.40,2.35 Щиросерде 
зiзнання.

16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
21.15,4.40 Т/с “Бомж”.
0.00 Х/ф “Синя борода”. 

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “На заднiй партi”.
7.00 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
8.40,19.00,21.30,0.00,4.00,5.20 

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

на вбивцю”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.40, 20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
11.30 Т/с “Мiс Марпл”.
13.35,19.20 Т/с “Iнструктор”.
14.30,0.25 Т/с “Крiт 2”.
15.20 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
16.50 Х/ф “Iду за своїм курсом”.
18.30 “Правда життя”. Раби 

вогню.
1.20 Т/с “Мiс Марпл”.
3.10 “Вчинок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.20 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

п’ятниця,  28   січня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.40,12.25,15.00, 

18.30,23.45,2.00 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45,0.50 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Х/ф “Дивак iз 5-Б”.
14.15 Доки батьки сплять.
14.40 Так просто.
15.05 Наша пiсня.
15.40 Феєрiя мандрiв. 

Вашкiвцi.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Хай так.
17.25 Чоловiчий клуб. Володи-

мир Кличко.
18.05 Контрольна робота.
18.40 Майстер-клас.
19.05 Золотий гусак.
19.45 Чоловiчий клуб.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.

21.50 Хiт-парад “Нацiональна 
двадцятка”.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 День знань
2.05 Х/ф “Дивак iз 5-Б”.
3.35 Чоловiчий клуб.
4.45 Д/с “Круїз”.

 “1+1”
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 “Свiт навиворiт”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Велике перевтiлення”.
12.45 “Анатомiя слави”.
13.35 “Шiсть кадрiв”.
14.10 Бойовик “Мiцний 

горiшок 3”.
16.35 Комедiя “Шахраї”.
18.30 “Грошi”.
19.30,3.00 “ТСН”.

20.00 Мелодрама “Зозуля”.
23.45 Мелодрама “На даху 

свiту”.
1.35 Х/ф “Злi прибульцi”.
3.30 Т/с “Монте-крiсто”.

IНТЕР
5.15 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
7.15 “Городок”.
8.10 “Формула кохання”.
9.05 “Позаочi”.
10.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.15 Х/ф “Звiльнiть Вiллi”.
12.20 Х/ф “Двi iсторiї про 

любов”.
14.25 Х/ф “Зимова вишня”.
16.05 “Найрозумнiший”.
17.50 Ювiлейний концерт 

Н.Бабкiної.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Надбання республiки”. 

В.Добринiн.
23.10 Х/ф “Останнiй самурай”.
1.55 Х/ф “Пастка для полтер-

гейсту”.
3.30 “Подробицi” - “Час”.
4.05 Х/ф “Двi iсторiї про любов”.

ICTV
5.15,5.50 Погода.
5.20 Факти.
5.55 М/ф.
6.35 Real Comedy.
7.10 Козирне життя.
7.45 Х/ф “За бортом”.
10.00 “Смак”.
10.40 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.35 Х/ф “Охоронець”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
19.30 Наша Russia. Дай-

джест.
20.20 Х/ф “Нiндзя”.
22.10 Т/с “Рюрiки”.
22.35 Х/ф “Дзеркала”. 
1.05 Х/ф “С.С.Д”. 
2.50 Х/ф “Обговоренню не 

пiдлягає”. 
4.30 Т/с “Довiрся менi”.

СТБ
5.15 М/ф: “Бiс №13”, “Дюй-

мовочка”, “Зачарований 
хлопчик”.

6.35 Х/ф “Золотi роги”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
12.45 Х/ф “Заєць над безод-

нею”.
14.50 Х/ф “Хочу до в`язницi”.
16.55 “Смiшнi люди”.
19.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї”.
21.05 Х/ф “Прилетить раптом 

чарiвник”.
23.10 Х/ф “Лiсовик”.
1.30 Х/ф “Застава в горах”.
3.15 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 Х/ф “Такер: Людина i його 

мрiя”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, 

Мiккi!”

9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Х/ф “Скубi Ду”.
11.55 Файна Юкрайна.
13.05 Даєш молодь.
14.05 Скеч-шоу “Красунi”.
15.10 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
16.50 М/ф “Змивайся”.
18.40 Х/ф “Володар 

Перснiв: Повернення 
короля”. 

22.50 Х/ф “Турбулентнiсть”. 
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Вампiрша”. 
2.35 Т/с “Колишня”.

 “УКРАЇНА”
6.00,4.40 Срiбний апельсин.
6.25 Т/с “Офiцери 2. Одна доля 

на двох”.
8.35 Ласкаво просимо.
9.35 Без ГМО.
10.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
11.00,19.20 Т/с “Iндус”.
13.00 Х/ф “Вiкна”.
15.00 Х/ф “Подзвони в мої 

дверi”.
19.00 Подiї.

21.20 Т/с “Глухар”.
0.20 Х/ф “Чортове колесо”.
2 .00  Моє ХХ  стол i ття . 

Л iон  I змайлов  i  його 
друз i .

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.30 М/ф “Карлсон повер-

нувся”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Х/ф “Привiт, дурники!”
11.30 “Речовий доказ”. 

Вiдповiсти за базар.
12.00 Х/ф “Фанат”.
13.45 Х/ф “Фанат 2”.
15.40 Х/ф “Казка про жiнку та 

чоловiка”.
17.00 Т/с “Каменська 5”.
19.00 Х/ф “Розжалуваний”.
21.00 Х/ф “Крутi: смертельне 

шоу”.
23.20 Х/ф “Безсоння”.
1.40 Т/с “Джек-рiзник”. 
3.25 Т/с “Пiтбуль”. 
5.00 “Агенти впливу”.

субота,  29  січня

четвер,  27   січня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00, 7.30,8.00, 

12.00,15.00,18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05 Спорт.
6.15,7.10,8.10,15.30,0.15 

Погода.
6.20,6.35,0.20 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
6.50 Тravel-чек.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00,1.20,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Шеф-кухар. Снiданок.
10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.15 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.20 Наша пiсня.
13.55 Х/ф “Є iдея”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.

15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Сусiди”.
18.00 Камера смiху.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено.
0.00 Пiдсумки.
0.45 Шоу Бiз.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Х/ф “Є iдея”.
3.40 Чоловiчий клуб.
4.40 Д/с “Круїз”.

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

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

“ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Жiнка 

безслiдно зникла”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.55,5.35 Т/с “Якщо у вас нема 

тiтки”.

13.55 “Шiсть кадрiв”.
14.05 “Свiт навиворiт”.
15.00 Мелодрама “На даху 

свiту”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Крадiй. 

Мати приймає сина з 
тюрми”.

19.25 “Погода”.
20.00 Бойовик “Мiцний 

горiшок 3”. 
22.25 Бойовик “Ласкаво про-

симо до раю 2”.
0.15 Х/ф “Злi прибульцi”. 
1.55 Драма “Стриптизерки”. 
3.55 Т/с “Монте-крiсто”.
4.45 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
IНТЕР

6.15 “Брами часу. Страх 
смертi”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 
18.00 Новини.

7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 
Iнтером”.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 
2”.

10.05 Т/с “Останнiй секрет 
майстра”.

11.00 Т/с “Боєць 2”.

12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Версiя”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди 2”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.50 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
0.15,3.25 Х/ф “Притулок”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Т/с “Майстри iлюзiй”.

ICTV
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10,6.40,3.20,1.05 Погода.
6.15,2.55 Факти.
6.30,9.25,12.55 Спорт.
6.35,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 2”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.

12.20,13.00 Анекдоти по-
українськи.

12.45 Факти. День.
13.50 Уральськi пельменi.
15.15 Т/с “Даїшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.00 Спорт.
19.15 Х/ф “Пристрели їх!”
21.00 Х/ф “С.С.Д”. 
23.00 Х/ф “Атака павукiв”. 
1.10 Х/ф “Обговоренню не 

пiдлягає”. 
3.25 Т/с “Костi 4”.
4.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
4.45 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ
6.00,2.05 “Бiзнес+”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.20,17.45 Х/ф “Смерть 

шпигунам!”
17.35 “Вiкна-Новини”.
20.00 “Смiшнi люди”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
0.00 Х/ф “Хочу до в`язницi”.
1.55 “Вiкна-Спорт”.
2.10 Х/ф “Днi Турбiних”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.

6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
7.35,9.05,19.20,0.05 Погода.
9.10 Т/с “Курсанти”.
11.30 Х/ф “Тiльки ти i я”.
13.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “АйКарлi”.
15.35 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Живий до запи-

тання 2”.
16.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.40 Репортер.
19.15,0.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35,0.10 Iнтуїцiя.
22.45,1.15 Очевидець.
2.00 Т/с “Колишня”.

 “УКРАЇНА”
6.00,5.25 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10,19.20 Т/с “Iндус”.
11.05 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.

16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
21.15 Т/с “Офiцери 2. Одна 

доля на двох”.
1.35 Х/ф “Вiкна”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
4.40 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25,6.35,6.50 М/ф.
7.10 Х/ф “Загiн особливого при-

значення”.
8.40,4.00,5.20 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
9.50,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.40,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
11.30,1.15 Т/с “Мiс Марпл”.
13.40,19.20 Т/с “Iнструктор”.
14.30,0.25 Т/с “Крiт 2”.
15.25 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
16.50 Х/ф “Фанат”.
18.30,4.25 “Правда життя”.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
3.10 “Вчинок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
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З А П Р О В А Д Ж Е Н Н Я  Д Р У Г О Г О 
Р І В Н Я  П Е Н С І Й Н О Ї  С И С Т Е М И

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

 Я з чоловіком розлучена. На моє-
му повному утриманні перебуває наша 
спільна неповнолітня дитина-інвалід. 
Чоловік сплачує на неї аліменти, проте 
в зв’язку з захворюванням дитини цих 
коштів недостатньо. Чи маю я право 
ще на якісь додаткові виплати з боку 
колишнього чоловіка?

Так. У зв’язку з виховуванням дитини-
інваліда ви маєте право також і на своє 
утримання (аліменти). Відповідно до ст. 
88 Сімейного кодексу України, якщо один 
з подружжя (в тому числі працездатний) 
проживає з дитиною-інвалідом, яка не 
може обходитися без постійного сторон-
нього догляду, і опікується нею, він має 
право на утримання за умови, що другий 
з подружжя може надавати матеріальну 
допомогу. 

В даному випадку існує дві обов’язкові 
умови: 1) неможливість дитини обхо-
дитись без постійного стороннього до-
гляду; 2) можливість вашого чоловіка 
надавати таку матеріальну допомогу (алі-
менти). Право на утримання триває про-
тягом усього часу вашого проживання з 
дитиною-інвалідом. Розмір аліментів ви-
значається на підставі рішення суду згідно 
з ч. 1 ст. 80 Кодексу, а саме, у частці від за-
робітку вашого колишнього чоловіка або у 
твердій грошовій сумі.

Через поштове відділення на мою 
адресу надійшло рішення суду, за 

яким мене зобов’язано 
повернути грошові кошти, 
які мною було позичено 
в знайомої  рік тому. До 
суду мене ніхто не викли-
кав, повісток я не отри-
мувала. До того ж, своїй 
знайомій я половину суми 
вже повернула. Чи маю я 
право оскаржити рішення 
суду та яким чином?

У вашому випадку суд 
виніс “заочне рішення”, тоб-
то розглянув справу у вашу відсутність. 
Проте, проведення заочного розгляду 
справи можливе лише за умови неявки до 
суду відповідача, який був належним чи-
ном повідомлений і від якого не надійшло 
повідомлення про причини неявки або 
причини визнані неповажними. 

Відповідно до вимог Цивільного про-
цесуального кодексу України заочне рі-
шення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за вашою письмовою за-
явою. Така заява може бути подана про-
тягом десяти днів із дня отримання копії 
рішення. У заяві про перегляд заочного 
рішення в обов’язковому порядку пови-
нно бути зазначено обставини, що свід-
чать про поважні причини неявки і докази 
про це. Також зазначаються посилання на 
докази, якими ви обгрунтовуєте свої за-
перечення проти вимог вашої знайомої. 
У разі залишення заяви про перегляд за-

очного рішення без задо-
волення воно може бути 
оскаржене в загальному 
порядку подання до суду 
апеляційної інстанції.

В Україні чимало й 
представників такої 
пільгової категорії, як 
чорнобильці. Що ви мо-
жете сказати про пе-
рерахунки їхніх виплат 
згідно із Законом Украї-
ни “Про державний бю-

джет України на 2011 рік”? 
Додаткова пенсія особам, постраж-

далим унаслідок чорнобильської ката-
строфи, регламентується статтями 50, 
51 і 52 Закону України “Про статус та со-
ціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок чорнобильської ката-
строфи”. 

Отже, для інваліда І групи вона стано-
вить 30% від мінімуму - 225, 229,2, 235,2 
та 240 грн; 

інваліда ІІ групи (20%) - 150, 152,8, 
156,8 і 160 грн; 

інваліда ІІІ групи, дітям - інвалідам, а 
також тим, що страждають внаслідок чор-
нобильської катастрофи на променеву 
хворобу, та осіб, віднесених до категорії 2 
(15%) - 112,5, 114,6, 117,6 і 120 грн; 

осіб, віднесених до категорії 3 (10%) - 
75, 76,4, 78,4 та 80 грн. 

А компенсаційна виплата за втрату 

годувальника внаслідок чорнобильської 
катастрофи для осіб, віднесених до кате-
горії 4, становитиме на рівні 5% прожит-
кового мінімуму, тобто відповідно - 37,5; 
38,2; 39,2 і 40 грн. 

До недавнього я належав до числа 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, оскільки мій батько помер, а ма-
тір позбавили батьківських прав. Вихо-
вувався в родині опікуна - своєї бабусі. 
Нещодавно мені виповнилося 18 років. 
З настанням повноліття хотів би жити 
у квартирі, де зареєстрований разом з 
матір’ю. Квартира не приватизована. 
Проте, мати не допускає мене до житла, 
мої права не визнає, змінила вхідні зам-
ки на дверях. Як мені вдіяти, щоб повер-
нути право користування житлом?

Ваші відносини регулюються нормами 
Житлового кодексу України. Відповідно 
до ст. 64 цього кодексу члени сім’ї найма-
ча користуються нарівні з наймачем усіма 
правами, що випливають з договору най-
му жилого приміщення. В даному випадку 
зі сторони вашої матері вбачаються грубі 
порушення ваших житлових прав та інте-
ресів. Спір може бути вирішено в судово-
му порядку. Рекомендую звернутися до 
відповідного суду з позовною заявою про 
усунення перешкод у користуванні жит-
лом, вселення та зміну договору найму 
житлового приміщення і укладення з вами 
окремого договору найму.

Усі зауваження та пропозиції щодо пенсійної реформи зацікавлені гро-
мадяни, громадські організації можуть надсилати на поштову адресу Мі-
ністерства соціальної політики: вул. Експланадна, 8/10, м. Київ, 01001, з 
позначкою “Громадське обговорення”.

Ваші зауваження та пропозиції також можна залишити, звернувшись 
до “Урядової гарячої лінії“ за телефоном 0-800-507-309 або надіслати на 
електронну адресу press5@mlsp.gov.ua.

Також працює спеціальна інформаційна “гаряча лінія“ з питань пенсій-
ної реформи 0-800-500-392 (в робочі дні з 9 до 18.00, всі дзвінки з Украї-
ни безкоштовні).

Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753 (працює в 
робочі дні з 8 до 20.00, субота - з 8 до 14.00, неділя - вихідний).

Найцікавіші думки будуть оприлюднені на сайті Міністерства соціаль-
ної політики.

Після проведення пен-
сійної реформи, зокрема, 
підвищення пенсійного 
віку і збільшення норма-
тивного трудового стажу 
для отримання пенсійних 
виплат, жінки зможуть 
мати вищу пенсію, ніж 
сьогодні. Таку думку ви-
словив директор Аналі-
тичного дорадчого центру 
Блакитної стрічки ПРООН/
ЄС Марчін СВЕНЧИЦЬ-
КИЙ, коментуючи запро-
поновані урядом нашої 
країни кроки в реформу-
ванні пенсійної системи. 

“Нижча межа пенсійно-
го віку і коротша тривалість 
страхового стажу сьогодні 
є причиною більш низького 
розміру пенсій для жінок. 
За нашими підрахунками, 
він складає всього 67% від 
пенсії чоловіків. А це є ри-
зиком більш глибокої бід-
ності в старості. Підвищен-
ня пенсійного віку дасть 
змогу збільшити пенсійне 
забезпечення жінок, а зна-
чить - і добробут більшості 
людей похилого віку. Адже 
70% всіх пенсіонерів - жін-
ки”, - відзначає експерт. 

Ще одним позитивом 
пенсійної реформи, на 
думку Марчіна Свенчиць-
кого, стане можливість 
перерозподілити сьогод-
нішні витрати на пенсії в 
інфраструктурні проекти, 
що позитивно позначиться 
на зростанні ВВП. “Випла-
та пенсій - це лише один 
з обов’язків держави. На 
це витрачається 18% ВВП 

- один з найбільших по-
казників у світі. Разом з 
тим, на будівництво тран-
спортної інфраструктури 
в Україні витрачається не 
більше 2% ВВП за загаль-
новизнаної необхідності в 
6%. За оцінками Світового 
банку, тільки 280 км доріг 
у нашій країні відповіда-
ють стандартам ЄС, 500 
мостів – узагалі небезпечні 
для використання. Змен-
шуючи витрати на пенсійні 
виплати, завдяки підви-
щенню пенсійного віку та 
збільшення нормативного 
страхового стажу, країна 
зможе спрямувати ці гроші 
на витрати, які підвищать 
добробут всього суспіль-
ства, а не лише окремої ка-
тегорії громадян”, - вважає 
аналітик. 

За розрахунками екс-
пертів Блакитної стрічки, 
підвищення пенсійного 
віку для жінок до 60 років 
дозволить збільшити кіль-
кість зайнятого населення 
до 2021 року на півмільйо-

на і забезпечити приріст 
ВВП на 2,4% порівняно з 
нинішньою ситуацією. 

Якщо стан речей не 
змінювати, вважає Мар-
чін Свенчицький, кількість 
пенсіонерів і населення 
працездатного віку в 2026 
році зрівняється. А в 2050-
му пенсіонерів буде вже на 
25% більше, ніж працюю-
чих. “У світі немає жодної 
країни, яка могла б розви-
ватися за таких обставин”, 
- упевнений він. 

На думку експерта 
ООН, сценарій, за яким має 
намір діяти український 
уряд, найменш болючий. 
“У своїх дослідженнях ми 
пропонуємо до 2032 року 
підвищити пенсійний вік 
для чоловіків і жінок до 65 
років. Кількість одержува-
чів пенсій зменшиться на 
2,8 млн осіб, а зайнятість 
збільшиться на 1,1 млн 
чоловік. Приріст ВВП при 
цьому становитиме 6,1%”, 
- підкреслив він. 

Як повідомляв УКРІН-

ФОРМ, уряд вніс до парла-
менту законопроект 7455 
“Про заходи щодо зако-
нодавчого забезпечення 
реформування пенсійної 
системи”. Документом, 
зокрема, встановлено по-
ступове - до 2020 року 
- підвищення віку для ви-
ходу на пенсію жінок з 55 
до 60 років, а з 2013 року 
впроваджується підви-
щення пенсійного віку для 
держслужбовців-чоловіків 
з 60 до 62 років, вста-
новлюються обмеження 
термінів перебування на 
держслужбі. 

Крім того, законопро-
ектом пропонується підви-
щити нормативний стаж, 
необхідний для отримання 
мінімальної пенсії, з 20 ро-
ків для жінок і 25 для чолові-
ків до 30 і 35 років відповід-
но. Максимальний розмір 
пенсійних виплат для всіх 
категорій громадян про-
понується обмежити 12 
прожитковими мінімумами 
для непрацездатних. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 ДО ЗАКОНУ ПРО ДОПОМОГУ 
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ  

ВНЕСЕНО ЗМІНИ
Президент України Віктор Янукович підписав Закон 

“Про внесення змін до статті 15 Закону України “Про дер-
жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

Згідно з ними, розмір державної соціальної допомо-
ги на кожну дитину віком від 3 до 13 років збільшується 
у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році - на 120 гривень, у 
2013 році - на 180 гривень, у 2014 році - на 250 гривень. 
Крім того, допомога на дітей від 13 до 18 років збільшу-
ється у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році - на 230 гри-
вень, у 2013 році - на 360 гривень, у 2014 році - на 500 
гривень. 

Закон набрав чинності  1 січня 2011 року. 
Президент доручив Кабінету Міністрів у місячний 

строк привести свої нормативно-правові акти у відпо-
відність із цим законом, повідомляє офіційне інтернет-
представництво Глави держави. 

СТОЛИЦЯ ПОДАЄ ПРИКЛАД

ЗАМІСТЬ ПЕНІ 
- ЗНИЖКА

Як повідомив перший заступник голови Київської 
міської державної адміністрації Олександр Мазурчак, 
столична влада не має наміру застосовувати механізм 
стягнення пені за прострочення оплати комунальних по-
слуг. Запроваджується інший механізм - стимулювання 
вчасних оплат. “Ми вважаємо, що механізм стимулюван-
ня, який ми запроваджуємо, повинен працювати краще, 
ніж штрафні санкції по відношенню до людей”, - заявив 
він.

Тариф для сумлінних платників відрізнятиметься від 
встановленого. Зокрема, ті, хто сплачує за компослуги 
до 20 числа кожного місяця, отримуватимуть 10 відсотків 
знижки на квартплату та 6 відсотків знижки за опалення і 
гарячу воду.

“Якщо людина відчуває, що вона може отримати 10 
відсотків знижки, то вона буде платити набагато краще. 
Ми маємо приклад Комсомольська, де такий механізм 
зі знижкою працює вже більше 5 років. Він показав, що 
практично більше 85 відсотків мешканців користується 
цим механізмом, нормально і вчасно сплачують, і не-
має там ніяких проблем”, - переконаний Олександр 
Мазурчак.

(УКРІНФОРМ).

Щ О  Д А С Т Ь  П І Д В И Щ Е Н Н Я 
П Е Н С І Й Н О Г О  В І К У  Д Л Я  Ж І Н О К

ЦИФРИ І ФАКТИ

СПОЖИВЧІ ЦІНИ ЗРОСЛИ
За даними Держкомстату України індекс споживчих 

цін по Україні у грудні 2010 р. відносно листопада склав 
100,8%, відносно грудня 2009 р. - 109,1%.

По Київській області індекс споживчих цін становив у 
грудні 2010 р. до листопада 2010 р. - 100,9%, до грудня 
2009 р. - 107,9%.

За дорученням начальника ГУС -
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики
у Макарівському районі.

 Урядом  підготовлено законопро-
ект про пенсійну реформу, засадни-
чими принципами якого визначено 
запровадження ІІ рівня пенсійної 
системи. Зокрема, накопичуваль-
на система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхуван-
ня буде запроваджена в рік, в якому 
буде забезпечено бездефіцитність 
бюджету Пенсійного фонду України.

Учасниками цієї системи будуть 
особи, яким на дату запровадження 
системи виповнилося не більше 35 
років.

Розмір страхового внеску на 
дату впровадження системи пе-
редбачається встановити у розмірі 
двох відсотків із подальшим його 
щорічним підвищенням на один 
відсоток до досягнення  7 відсо-

тків. Адміністрування страхових 
внесків накопичувальної системи 
здійснюватиметься через Пенсій-
ний фонд України. Через 2 роки 
після запровадження сплати стра-
хових внесків до накопичувальної 
системи її учасники матимуть пра-
во обирати недержавні пенсійні 
фонди, в яких накопичуватимуться 
їх пенсійні кошти.
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Його ім’я відоме кожній 
освіченій людині практично 
всіх арабських і центральноазі-
атських країн. Дружбою з ним 
пишалися Іван Франко, Леся 
Українка, Ольга Кобилянська, а 
Лев Толстой завдяки книгам Ага-
тангела Кримського відкрив для 
себе філософію Сходу й ознайо-
мився з основами Корану. Та для 
українців видатний орієнталіст 
насамперед один із фундато-
рів національної Академії наук і 
творців сучасного українського 
правопису.

Глибокий знавець Сходу, який 
знав понад шість десятків мов, 
народився в провінційному міс-
течку Володимирі-Волинському 
(нині Волинська область). Чи не 
єдиною ниточкою, що єднала 
хлопця з велетенським і донині 
загадковим східним світом, було 
походження батька, рідні якого 
ще у ХVІІ столітті переїхали із 
Бахчисараю до Литви.

Важко повірити, що літера-
турна діяльність була для орієн-
таліста зі світовим ім’ям фактич-
но заняттям для душі. Адже з-під 
його пера одна за одною виходили 
фундаментальні праці з ісламознав-
ства, історії країн Сходу, досліджен-
ня давньої і сучасної йому літерату-
ри арабського світу. Щоб належно 
оцінити науковий вклад ученого, до-
сить навести перелік лише основних 
його праць: “Історія мусульманства”, 
“Історія арабів і арабської літера-
тури, світської і духовної”, “Історія 
Персії та її письменства”, “Перський 
театр”, “Історія Туреччини та її пись-
менства”.

Після більшовицького переворо-
ту вже визнаний учений-орієнталіст 
повернеться з Москви на рідну зем-
лю. Він стане одним із фундато-
рів Академії наук України, указ про 
створення якої у листопаді 1918 
року підпише Павло Скоропадський. 
Високий рівень визнання Агатанге-
ла Кримського серед науковців за-
свідчить його обрання неодмінним 
секретарем ВУАН, ним він працюва-
тиме до 1929 року.

Заради збереження колиски 
української науки видатний орієнта-
ліст уникатиме політики, а нова ра-
дянська влада користуватиметься 
авторитетом відомого всьому світу 
вченого задля надання видимості 
респектабельності своєму режиму.

Як наслідок, у квітні 1920 року 
Агатангела Кримського оберуть 
до ради робітничих і червоноар-
мійських депутатів Києва, а у 1925 
році він навіть потрапить до складу 
Всеукраїнського центрального ви-
конавчого комітету (українського 
аналога всесоюзного ВЦИКа), який 
номінально вважатиметься верхо-
вним органом влади в республіці.

Тож весною 1920 року, коли вій-

ська Пілсудського ввійдуть до Києва, 
Агатангел Кримський дивом уникне 
смерті. Так само як колись патріарх 
Тихон за царських часів перехову-
вав у своїх покоях політкаторжан, 
що втікали за кордон, академік на-
дасть притулок більшовику Григору-
ку. Хтось донесе про це і хоча втіка-
ча під час обшуку в квартирі вже не 
буде, її господаря звинуватять у ще 
важчому злочині - виданні підпільної 
газети польською мовою “Глас ко-
муніста”.

Заарештованого академіка при-
ведуть у двір Академії і поставлять 
біля стіни, вишикувавши навпроти 
розстрільну команду. Це стане лише 
імітацією страти, та перенесений 
стрес мало не коштував Кримсько-
му повної втрати зору.

...Платою за абстрактний гума-
нізм, коли вчений, ризикуючи жит-
тям, рятував не конкретних біль-
шовиків, а просто переслідуваних 
людей, згодом стануть звинувачен-
ня у “буржуазному націоналізмі” та 
відлучення від наукової роботи.

Та все це в академіка Агатанге-
ла Кримського попереду, а поки що 
він активно займається науковою 
роботою, стає директором Інсти-
туту української наукової мови, за-
відуючим кафедрою сходознавства 
Київського держуніверситету, очо-
лює історико-філологічне відділен-
ня ВУАН.

Вагомим вкладом ученого в 
українське мовознавство стануть 
укладені в 1921 році під його керів-
ництвом “Основні правила україн-
ського правопису” та написані ним 
наукові праці: “Древнекиевский го-
вор”, історична “Українська грама-
тика”, “Українська мова, звідки вона 

взялася і як вона розвивалася”.
А вже у травні 1928 року рішен-

ня академіків про чергове пере-
обрання Агатангела Кримського 
неодмінним секретарем ВУАН не 
затвердить... наркомос (народний 
комісаріат освіти). Арешти Мико-
ли Левченка - прийомного сина і 
особистого секретаря академіка та 
Юхима Кримського - рідного бра-
та вченого, дадуть старт кампанії 
цькування орієнталіста зі світовим 
іменем. 

Звільнений з посад і позбавле-
ний засобів існування, видатний 
учений змушений перебратися до 
рідної Звенигородки, де виживає 
за рахунок городу.

В 1938 році в долі опального 
вченого відбувається несподівана 
зміна. Виявляється, що вже 67-
річний академік був не у вигнан-
ні, а... у “науковому відрядженні”. 
Йому починають виплачувати ака-
демічну пенсію і навіть “довіряють” 
працювати з аспірантами. Піс-
ля приєднання до СРСР Західної 
України добре знаний за кордоном 
Кримський часто буває у Львові, де 
його приїзди, за спогадами оче-

видців, “були тріумфами радянської 
науки”.

У 1940 році вченого нагороджу-
ють орденом Трудового Червоного 
прапора, а у січні 1941 року на дер-
жавному рівні помпезно відзначають 
70-річчя видатного науковця. Та вже 
20 липня 1941 року престарілого і 
напівсліпого академіка доставляють 
із Звенигородки до Києва і зааре-
штовують. 

Щодо конкретних звинувачень, 
то вони зводяться до особистого 
знайомства з Петлюрою, що відбу-
лося ще в 1910 році на музичному 
концерті в Москві, та видання у 1924 
році “націоналістичного” шеститом-
ного “Російсько-українського слов-
ника”. Не забули академіку і його 
“звенигородського заслання”, в 
якому він, мовляв, “демонстративно 
носив драні чоботи і порваний кос-
тюм, говорячи: “Ось до чого довела 
радянська влада академіка”.

...Земна дорога Агатангела 
Кримського обірвалась 25 січня 1942 
року в лазареті тюрми НКВС №7 міс-
та Кустаная, після чого справу ака-
деміка закрили “у зв’язку зі смертю 
звинуваченого”. Лише в травні 1957 
року після детального вивчення всіх 
матеріалів та допитів ще живих свід-
ків з’явилося нове формулювання - 
“за відсутністю складу злочину”, що 
стало посмертною реабілітацією до-
брого імені видатного вченого.

За свідченням сучасників, “твор-
ча спадщина Кримського в україн-
ській культурі за обсягом навіть над-
рукованих творів поступається лише 
перед спадщиною Івана Франка”. 
Однак більшість цих книг нині фак-
тично невідомі в Україні.

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

140 РОКІВ ТОМУ НАРОДИВСЯ 
ОДИН ІЗ НАЙВІДОМІШИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ

Виховання дітей - справа непроста. Кожен із батьків 
хоче бути якнайкращим вихователем для своїх діток. Ми 
мріємо, щоб діти не повторювали наших помилок, щоб 
вони виросли кращими за нас. Основне, про що повинні 
пам’ятати батьки, що їх дитина - це особистість вже від 
народження. Мені подобається вислів китайських мудре-
ців: до дитини потрібно ставитися так, як до дуже цінної 
крихкої фарфорової вази, потрібно її пестити, оберігати, 
доглядати, підтримувати і наповнювати тільки добром.

Ось поради для батьків, якими ви можете скорис-
татися:

• Любов є найважливішою потребою усіх дітей і од-
нією з основних передумов позитивної поведінки дитини. 
Батьківська любов допомагає дитині формувати впевне-
ність у собі, викликає почуття власної гідності.

• Прислуховуйтеся до того, що говорить ваша дити-
на. Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває.

• Всі взаємостосунки, в тому числі й ті, що будуються 
на любові і взаємодовірі, потребують певних обмежень. 
Батьки самі мають визначити ці обмеження для дітей. 
Пам’ятайте, що порушення дітьми будь-яких обмежень 
є для них природним процесом пізнання, і не варто це 
розцінювати як прояв неслухняності. Діти почуваються 
більш безпечно, коли батьки також дотримуються певних 
обмежень.

• Сміх допомагає розрядити напружену ситуацію. Ча-
сом батьки бувають занадто серйозними. Це заважає їм 
сповна відчути радість батьківства. Вмійте побачити ве-
селі моменти і дозволяйте сміх при кожній нагоді.

• Намагайтеся побачити світ очима вашої дитини і 
зрозуміти її почуття. Пригадайте, як ви почувалися, коли 
були дитиною, і яким незрозумілим здавався вам світ до-
рослих, коли з вами поводилися несправедливо.

• Хваліть і заохочуйте дитину. Сподівайтеся, що ди-
тина поводитиметься добре. Заохочуйте її докладати зу-
силь до цього. Хваліть за хорошу поведінку.

• Поважайте свою дитину так, як поважали б дорос-
лого. Дозвольте дитині брати участь у прийнятті рішень, 
особливо тих, що стосуються її. Прислухайтеся до думки 
дитини. Якщо ви змушені сказати дитині щось неприєм-
не, подумайте, яким чином ви сказали б це дорослому. 
Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенню 
до дитини.

• Плануйте розпорядок дня дитини. Малі діти почува-
тимуться більш безпечно, якщо дотримуватимуться чіт-
кого розпорядку дня.

• У кожній сім’ї є свої правила. Будьте послідовними 
в їх дотриманні і намагайтеся виявляти певну гнучкість 
щодо дотримання цих правил маленькими дітьми. Діти 
можуть бути введені в оману, якщо одного дня правило 
виконується, а іншого відміняється.

• Не забувайте про власні потреби. Коли батьківство 
починає нагадувати важку працю, і ви відчуваєте, що вам 
бракує терпіння, приділіть трохи часу лише собі. Робіть 
те, що приносить вам задоволення. Якщо ви розумієте, 
що втрачаєте контроль над собою і можете накричати на 
дитину, образити, принизити чи вдарити її, залиште дити-
ну на кілька хвилин, порахуйте до десяти і заспокойтеся.

Сподіваюся поради стануть вам у нагоді і ви будете 
для своїх дітей гарними батьками. А якщо у вас виникнуть 
проблеми у спілкуванні з вашими дітьми телефонуйте до 
Макарівського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді за номером телефону 6-01-51 або 
звертайтеся за адресою: смт. Макарів вул. Фрунзе, 27 
к.6 (в РБК II поверх).

Валентина КАШУБА, 
начальник відділу соціальної 

роботи районного 
центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді.

РАДИТЬ ФАХІВЕЦЬ

НАМАГАЙТЕСЯ 
ПОБАЧИТИ СВІТ 

ОЧИМА ДІТЕЙ

Взимку навколо гар-
но. Земля вкрита білим 
снігом. Він яскраво ви-
блискує під промінням 

зимового сонця й по-
скрипує під ногами. А 
ще сніг приховує під со-
бою сміття, що лежить на 

землі. Проте цьогорічна 
зима видалася не суво-
рою. Надворі потепліло. 
Може хтось гадав, що 

разом зі сні-
гом розтане 
й сміття, але 
магії не ста-
лося.

По вулиці 
Калініна в Ма-
карові усіля-
кий непотріб 
лежить під 
тинами: одно-
разові плас-
тикові стакан-
чики, яскраві 
упаковки від 
печива, чіп-
сів, пляшки 
з-під пива… 
Крокуємо в 
кінець вули-

ці до автобусної зупин-
ки «Цегельний завод». 
Як годиться, там є урна 
для сміття. Ще у вівто-
рок тут було чисто. А у 
середу зранку біля урни 
вже лежить купа сміття. 
Хтось гарно пообідав чи 
повечеряв, але не зміг 
зробити крок, щоб ви-
кинути пакет зі сміттям у 
смітник.

Йдемо дорогою далі у 
напрямку села Гавронщи-
на. Відразу після гаражів  
— велике сміттєзвалище. 
З його розмірів та протоп-
таної поруч стежки можна 
зробити висновок, що воно 
тут давно і тільки зростає. 
Власники гаражів викида-
ють сюди різноманітний 
непотріб. Неподалік,  при-
близно десь на відстані 

150 метрів, біля багато-
поверхівок стоять великі 
сміттєві урни, проте дійти 

до них – це «складне» для 
них завдання.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

ФОТОФАКТИ

С Н І Г  Р О З Т А Н У В ,   А  С М І Т Т Я . . .   “ З І Й Ш Л О ”
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Хто сказав, що взимку в садівни-
ка й городника канікули? Він готовий 
крізь пургу й заметіль мчатися туди, 
де глибоким сном сплять у його саду 
дерева й кущі, а земля захована під 
заметами. І цей пейзаж милий його 
серцю. А крім того, справ у нього, як 
завжди, невпроворот.

У січні, після морозів, зрізують 
черешки для весняних щеплень. Це 
частини сильних однолітніх пагонів 
з 3-5 бруньками саме того сорту, 
що ми хочемо прищепити. Варто 
уникати використання як черешки 
сильно зростаючі пагони-бруньки. 
Щеплення з них пізно вступають у 
плодоносіння й погано плодоно-
сять.

Черешки зв’язують у пучки й на 
кожний пучок прикріплюють ети-
кетку з назвою сорту. До щеплення 
черешки зберігають у підвалі при 
температурі 0 +30С. Пучки ставлять 
вертикально, зрізами вниз і з боків 

підсапують ошурками або 
піском, які всю зиму підтри-
мують у вологому стані.

Якщо немає підвалу, то 
до настання сильних морозів 
черешки зберігають у неопа-
люваному приміщенні, загор-
нувши їх у вологу мішковину, а 
потім - у папір або плівку. Коли 
випадає сніг, роблять сніжний 
бурт і переносять у нього че-
решки. Зберігають їх так, щоб 
кінці черешків були вільні від упаку-
вання. Коли сніг у бурті стане, череш-
ки знову загортають у мокру тканину 
й плівку. Невелику кількість черешків 
можна зберігати в холодильнику, за-
горненими в мокру тканину й плівку. 
Періодично їх переглядають і, якщо 
з’являється цвіль, тканину промива-
ють холодною водою.

Одна з головних турбот у січні - 
зберігання овочів. Особливу увагу 
звертають на цибулю й часник.  У во-

логому й теплому приміщенні вони 
можуть гнити. Потрібно ретельно 
перебрати їх і перенести в сухе й хо-
лодне приміщення.

Найважливіша турбота - пере-
віряти овочі, які зберігаються в під-
валах і льохах. Видаляти з них ті, які 
мають сліди цвілі або гнилі: капусти-
ни, уражені хворобами, морквини, 
що постраждали від білої гнилизни, 
буряк зі слідами фомоза: твердими 
ділянками чорного цвіту.

Вважається, що дерев’яні євровікна 
краще пластикових, і це чиста правда. Але 
чим саме вони краще? Оцінимо за наступ-
ними критеріями: 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
Деревина була й залишається най-

кращим теплоізолятором, аналогічного 
якому на ринку будматеріалів не існує. 
Низька теплопровід-
ність дерев’яних вікон 
дозволяє уникнути ви-
никнення конденсату. 
Спробуйте доторкнути-
ся в морозну погоду до 
дерев’яної рами, а по-
тім до рами із пласти-
ку, – відчуєте наскільки 
приємніше доторкатися 
до «теплого» дерева.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Тут немає необхід-

ності багато пояснювати. 
Усім відомо, що дерево 
– екологічно чистий, на-
туральний матеріал.

ШУМОІЗОЛЯЦІЯ
Сучасні євровікна з 

дерев’яним профілем мають підвищену 
шумоізоляцію. При використанні двока-
мерних склопакетів товщиною 40 мм ви 
можете не боятися вуличних шумів, які 
турбували вас із старими вікнами.

ВОГНЕЗАХИСТ
Деревина – ця органічна сировина з 

дуже високою вогнестійкістю. При горінні 
деревина, на відміну від пластику, не ви-
діляє отруйних газів, а також не дозволяє 
вогню швидко проникнути усередину. За-
стосування склопакетів з вогнезахисним 
склом дозволяє стримувати поширення 
вогню протягом тривалого часу (до 90 
хв.).

ПОВІТРООБМІН
Дерев’яні профілі 

євровікон «дихають», 
здійснюючи постійний 
обмін повітря й вологи, 
тим самим допомагаю-
чи підтримувати в при-
міщенні нормальну кіль-
кість кисню й необхідний 
рівень вологості.

ДОВГОВІЧНІСТЬ
Якісна обробка су-

часних конструкцій 
дерев’яних євровікон 
гарантує високу надій-
ність і тривалий термін 
служби. Вікна з дерева 
витримують більші пе-
репади температур (від 

-50 °С до +50 °С) і набагато більше довго-
вічні, ніж пластикові.

Не поспішайте купувати саме дерев’яні 
євровікна, спочатку подивіться ціни на ті й 
інші – можливо, переваги дерев’яних про-
філів уже не здадуться такими привабли-
вими.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

КАВА З ЦУКРОМ 
ДОПОМАГАЄ В РОБОТІ

Як стверджують іспанські дослідники, саме поєднан-
ня кофеїну і глюкози позитивно впливає на концентрацію 
уваги. 

Учені провели експеримент, в якому брали участь со-
рок осіб. Стан здоров’я всіх випробуваних був у нормі. 
Одна група добровольців пила каву з цукром, друга – то-
нізуючий напій без цукру, а третя - плацебо. Всім випро-
буваним необхідно було виконувати різні завдання. 

У результаті з’ясувалося, що у тих, хто вживав каву 
з цукром, в процесі вирішення завдань спостерігалося 
зниження напруженості в областях мозку, що відповіда-
ють за увагу і пам’ять. 

Фахівці вважають, що поєднання кофеїну і глюкози 
сприяє поліпшенню пізнавальних здібностей мозку і під-
вищує ефективність його роботи. 

ЛОСОСЯ НАЗВАЛИ 
ПРОДУКТОМ, ЯКИЙ ВПЛИВАЄ 

НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ 
Дослідження вчених показало, що жирні кислоти 

Омега-3, які у великій кількості містяться в лососі, можуть 
впливати на біологічне старіння людини. 

За словами фахівців, жирні кислоти Омега-3 пере-
шкоджають вкороченню кінцевих ділянок хромосом, 
уповільнюючи старіння. Вони допомагають також кліти-
нам головного мозку, запобігаючи розвитку проблем з 
пам’яттю і увагою, викликаних віком або хворобою. Крім 
того, ці кислоти знижують кров’яний тиск і ризик виник-
нення серцевих захворювань. 

НЕ ЗАХОПЛЮЙТЕСЯ 
СМАЖЕНОЮ РИБОЮ

Вживання смаженої риби два і більше разів на тиж-
день не приносить користі серцю, а, навпаки, підвищує 
ризик виникнення інсульту і ранньої смерті від хвороб 
серця. Так вважають американські вчені з університету 
Алабами. 

Вони провели дослідження, в якому брали участь 
більше 21 тисячі осіб у віці старше 45 років. Фахівці ви-
вчили медичні дані всіх випробуваних і спостерігали за 
ними протягом п’яти років. Виявилось, що високий вміст 
жирної кислоти Омега-3 у рибі, що зменшує ризик інсуль-
ту, під час смаження риби призводить до її втрати. 

ЗАСИНАЙТЕ 
У ПОВНІЙ ТЕМРЯВІ

До цього закликають американські дослідники, які 
провели експеримент на лабораторних хом’яках.

Гризунів поділили на дві групи і помістили в різні умови: 
перша група спала в повній темряві, друга - при освітлен-
ні. Виявилось, що навіть тьмяне світло здатне викликати 
у тварин депресивну поведінку. Нейробіологи вважають, 
що навіть використання нічної лампочки здатне призвес-
ти до порушення хімічного балансу і навіть структури моз-
ку. З цієї причини фахівці радять спати у темряві.

 (УКРІНФОРМ).

У САДУ І НА ГОРОДІ

СІЧНЕВІ ТУРБОТИ

НАРОДНІ 
ПРИКМЕТИ

Сухий січень - селя-
нин багатий. 

Сірий січень - хлі-
бам лихо.

Коли в січні бере-
зень, бійся в березні 
січня.

У січні висить бага-
то частих і довгих бу-
рульок – урожай буде 
гарний. 

Ліс тріскотить - мо-
роз буде стояти дов-
го. 

Сильна тяга в печі - 
на мороз, слабка - на 
сиру погоду; черво-
ний вогонь - до моро-
зу, білий - до відлиги. 

Горобці дружно зби-
рають пух і пір’я біля 
курятників, утеплю-
ють свої вкриття - че-
рез кілька днів наста-
нуть  сильні морози. 

Ворони й галки 
в’ються в повітрі - пе-
ред снігом, сідають 
на сніг - до відлиги, 
сідають на верхівки 
дерев - до морозу; а 
якщо на нижні гілки - 

до ясної погоди.

ПЛАСТИКОВІ ЧИ ДЕРЕВ’ЯНІ ВІКНА?

Щоб ваша білизна після прання ви-
глядала бездоганно, намагайтеся до-
тримуватися таких правил:

• бавовняні та лляні тканини не періть 
засобами, призначеними для шовкових і 
вовняних;

• тканини з білковими забрудненнями 
краще всього прати засобами, що містять 
ферменти і особливі біологічні добавки. 
Замочуйте білизну в таких засобах при 
температурі не вище 35-40 градусів, інак-
ше засіб не діятиме;

• кольорові речі з бавовни і льону тре-
ба прати при температурі не вище 60 гра-
дусів. Якщо такі речі линяють, у розчин до-
дайте трохи кухарської солі (чайна ложка 
на літр води);

• спецодяг і дуже брудну постільну бі-
лизну треба прати засобами, що містять 
лужні добавки;

• вироби з вовни, натурального шовку і 
синтетичних тканин періть при температу-
рі 30-40 градусів (причому бавовна і шовк 
- максимум при 35 градусах). Не можна 

прати такі вироби милом;
• особливо тонкі тканини періть рідки-

ми засобами.

Нерідко на п’ятках з’являються так 
звані “натоптиші”, що завдають великих 
незручностей. Рекомендацій щодо їх усу-
нення багато: за допомогою пластирів,   
цибульних  аплікацій, розпарювання з по-
дальшим зіскоблюванням і багато чого ін-
шого, але на жаль, вони не завжди дають 
результати.  

Ми хочемо дати вам  просту пораду, 
як безболісно і швидко позбавитися від  
таких  мозолів. Треба  змочити  ганчіроч-
ку в розчині (одна столова ложка наша-
тирного спирту на 200 г води), віджати, 
потім прикласти її до п’ятки, накрити 
целофановою плівкою і одягнути теплі 
шкарпетки. Походити  з нею години 2-3, 
а можна і лягти спати.  Потім  компрес 
зняти, обмити  ноги теплою водою зви-
чайною мочалкою, але не губкою. Після 
цього  втерти в шкіру поживний крем, 
яким ви користуєтеся. Розчину виста-
чить рівно на п’ять  таких процедур. 
Після них  п’ятки стануть гладенькими і  
м’якими.

А тепер кілька перевірених порад, 
як позбавитися від лупи:

Нагріти на водяній парі 3-5 столових 
ложок маслинової олії, перемішати її з 
соком невеличкого лимона і після цього 
втерти отриману суміш у теплому стані за 
15 хвилин до миття голови. 

Ретельно втерти в шкіру голови кашку 
з однієї цибулини, закрити голову поліе-
тиленовим пакетом і  укутати чистим руш-
ником. Цю процедуру робити за півтори 
години до миття голови. 

 Два  яєчні  жовтки перемішати з соком 
невеличкого лимона, додати  десять кра-
пель реп’яхової або касторової олії. Вти-
рати за 15-20 хвилин до миття голови.

ПОРАДИ НА КОЖНИЙ ДЕНЬ

Кількість нітратів у по-
мідорах можна визначити 
за шкіркою — чим вона 
товща, тим більше в цьо-
му овочі шкідливих речо-
вин. На наявність останніх 
також вказують білі про-
жилки на розрізаній на-
впіл м’якоті помідора. На-
тиснемо на шкірку, якщо 
вона товста, не лускає, а 
від пальця залишається 
вм’ятина — плоди, швид-
ше за все, вирощували із 
застосуванням великої 
кількості мінеральних до-
брив.

Аби визначити якість 
огірків, потрібно трохи 
здерти шкірку біля осно-
ви ніжки і понюхати. Якщо 
овоч нічим не пахне, його 
ліпше не купувати. Темно-
зелена шкірка огірка та-
кож може вказувати на 
застосування надмірної 
кількості мінеральних до-
брив.

Темні плями на капус-
ті свідчать про ураження 
грибком, який частіше за 
все «заводиться» на ні-
тратних овочах. У якісної 
капусти листя має бути 

щільним, а основа біля ка-
чана не товстою.

Якісна морква — по-
маранчева, без зелених і 
жовтих крапинок.

Якщо шкірка яблук 
слизька і липне — їх обро-
бляли дифенілом. Ця речо-
вина не змивається водою, 
перед вживанням шкірку 
таких плодів необхідно зрі-
зати.

Також імпортні плоди 
для безпечного транспор-
тування покривають вос-
ком, який не змивається 
навіть гарячою водою. Тому 
такі яблука і груші перед 
вживанням обов’язково 
треба чистити, — застері-
гає лікар Тамара Федчук.

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ

“ГЛЯНЦЕВІ” ФРУКТИ — 
ЛИШЕ ДЛЯ НАТЮРМОРТУ

*

*

*

*

*

*

*

Вирушаючи за покупками до магазину або на ринок, 
слід пам’ятати кілька правил, які допоможуть вибрати 
якісну продукцію. 
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ПРОДАЮ цегляний гараж у Макарові по вули-
ці Котовського, 9. Телефон – 067-719-07-08.

ПРОДАЮ столик для годування дитини фірми 
„Chico” та дитячі багатофункціональні ходун-
ці німецької фірми „Geoby”. Макарів. Телефо-
ни: 067-716-54-15, 063-684-76-51.

ПРОДАЮ будинок в смт Макарів по вулиці Ка-
лініна, 27. До будинку підведено газ, прива-
тизована земельна ділянка площею 0,28 га. Є 
можливість будувати новий будинок та госпо-
дарчі будівлі. Тел.: (04578) 5-16-03, 096-879-
21-79.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

* * * * *

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

З повагою та шаною поздоровляємо колишню вчи-
тельку, пенсіонерку, учасника бойових дій, ветерана 
праці та Великої Вітчизняної війни

БУЛАХ Тетяну Устимівну з Наливайківки 
з славною ювілейною датою – 90-річчям 
від Дня народження. 

Щиросердно бажаємо Вам, шановна 
імениннице, безмежного щастя, радості, 
бадьорості духу і оптимізму на довгі роки 
життя. Нехай щедрою буде до Вас доля, 
хай подарує вона Вам міцне здоров’я, мир, 
злагоду, тепло, добро та душевний спокій.

Президія районної 
організації ветеранів України.

Щиросердні поздоровлення адресуємо з нагоди 
ювілейної дати – 80-річчя від Дня народження

ЛАЗНЮК Марії Давидівні з Копилова,
КУРАЧ Марії Григорівні з Мотижина,
КОСТЮЧЕНКУ Івану Петровичу з Пашківки,
ЛАВРЕНКУ Олександру Михайловичу з Козичанки,
ЛЕВИЦЬКОМУ Василю Охрімовичу з Борівки, 
ЛІСНІЧЕНКУ Миколі Михайловичу з Фасової та
ЄФІМОВІЙ Галині Василівні з Червоної Слободи.

Шановні ювіляри! Позаду у Вас велика життєва до-
рога, з радощами і тривогами, з щоденними 
нескінченними турботами. Хочемо від душі 
побажати Вам міцного здоров’я, миру й зла-
годи в сім’ях, благополуччя та достатку, ро-
динного щастя. Хай у Ваших домівках завжди 
буде затишно від любові, турботи і поваги 
рідних та близьких людей. Усіх земних благ Вам!

Президія районної 
організації ветеранів України.

Церковна громада села Мотижин сердечно ві-
тає з ювілейною датою – 80-річчям від Дня народження 
прихожанку 

КУРАЧ Марію Григорівну.
Від душі бажаємо Вам, шановна, благополуччя, 

щастя та щедрої долі.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на радість всім людям.
Здоров’я міцного ми зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

З нагоди ювілейної дати від Дня наро-
дження колектив Борівського НВО шле 
найсердечніші привітання вчителю

КОВАЛЬ Валентині Миколаївні.
Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде 

– його не зупинить. Прийміть вітання наші 
щирі – ще до ста років зичимо прожить. Хай 
будуть поруч віра і надія, як два крила, що 

впасти не дадуть, і сам Господь по милості наділить ще 
довгих літ – щасливу світлу путь!

Хай злагода й радість живуть в Вашім домі, 
Хай люди приходять до Вас із добром,
Хай в день ювілею і друзі, й знайомі
Вас привітають за щедрим столом!
Хай же Вас минають лихо і біда,
А душа хай вічно буде молода! 

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

ДО ВІДОМА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
“МАКАРІВСЬКИХ ВІСТЕЙ”!

У випадку, якщо передплачена вами 
районна газета „Макарівські вісті” не на-
дійшла за адресою, то звертайтеся до 
місцевих поштових відділень зв’язку, а 
якщо ваше питання не буде позитивно ви-
рішено - до редакції газети “Макарівські 
вісті” за телефонами: 5-13-44, 5-14-98.  

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.

ПЕДАГОГ З ДОСВІДОМ РОБОТИ 
ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ НЯНІ.

ТЕЛЕФОН  097-49-13-043.

СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, 
що розташована в селі Копилів,

З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У 
П РА Ц І В Н И К І В  А В Т О М И Й К И .
Досвід роботи є додатковою перевагою. Забез-

печуємо навчанням, спецодягом, харчуванням 
та доставкою до місця роботи в межах району. 

Заробітна плата - від 2800 грн./місяць.
 ТЕЛ.: (067) 351-45-45, (067) 408-55-62. 

СТО «ТАЙФУН ТРАК ПАРТНЕР», 
що розташована в с. Копилів Макарівського р-ну, 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ АВТОЕЛЕКТРИКА.

Досвід роботи є додатковою перевагою. Забез-
печуємо навчанням, спецодягом, харчуванням 
та доставкою до місця роботи в межах району. 

Заробітна плата - від 3600 грн./місяць.
 ТЕЛ.: (067) 351-45-45 АБО (067) 408-55-62. 

ЗАГУБЛЕНИЙ атестат серії 
КХ №1798280 про повну 
загальну середню освіту, 
виданий в червні 2002 року 
Ніжиловицькою загально-
освітньою школою І-ІІІ сту-
пенів на ім’я ГОЛЕЦЬ Юлії 
Петрівни, вважати не-
дійсним.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА” 

з кінця лютого 2011 року приймає 
заявки на поставку молодняку та 
підрощеної птиці (бройлери - РОСС-
308, качка - Мулард, гуси - Легард, 
Велика сіра, курчата м’ясо-яєчних 
порід - Редбро, Мастер). Періодич-
ність поставки — кожні 10 днів. 

Висока якість птиці, ціни – нижчі ринкових.  
ЗВЕРТАТИСЯ У ФІРМОВИЙ МАГАЗИН 

ЗА АДРЕСОЮ: СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КІРОВА, 27.    

ТЕЛЕФОН  - 067-508-26-89.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

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

Багатодітна сім’я з Бишева звертається за до-
помогою до всіх небайдужих людей до чужої біди 
для матеріальної підтримки на лікування дитини 

ЦЕПЕНКОВА Владислава Володимировича,
 1995 року народження з діагнозом: цукровий діа-
бет першого типу тяжкої форми, високий ризик 
для життя, нефропатія І-ої стадії, діабетичний ге-
патоз, ангіопатія.

Наше велике прохання допомогти коштами. Їх 
можна переслати на рахунок №17133 Бишівського 
відділення №3033/020 Державного ощадного бан-
ку України або подзвонити мамі дитини Цепенковій 
Ірині Миколаївні за телефоном– 050-156-56-41.

Щиро вдячні всім чуйним і добрим людям за до-
помогу!

ПП ХАРЧУК ЖИТОМИР
ВІКНА, ДВЕРІ - 

ВІД ВИРОБНИКА
НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. 

НИЗЬКІ ЦІНИ
Виїзд на заміри 

безкоштовно. 
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 

095-194-85-62.

КОЛОНЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

по здачі в оренду стоматологічно-
го кабінету площею 15 кв. м у ФАПі 
села Таврія по вулиці Тишури, 10.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 4-22-31.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії Б №192899 про сплату єди-
ного податку, видане в 2009 році Державною податковою 
інспекцією в Макарівському районі приватному підпри-
ємству «Форест-груп», що знаходиться в селі Моти-
жин по вулиці Жовтнева, 157, вважати недійсним.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Адміністрація, педагогічний та учнів-

ський колективи Макарівського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
природничо-математичний ліцей» (Мака-
рівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) запрошують вас 
на традиційне свято «Зустріч випускників», 
яке відбудеться 5 лютого 2011 року о 17:00 
у приміщенні школи.

Вас чекає зустріч з випускниками 1951, 
1961, 1971, 1981, 1986, 1991, 2001 років.

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ
Запроваджено   роботу телефону довіри ГУ 

МНС України в Київській області: (044) 425-43-
01 для посилення боротьби з протиправними 
діяннями, які продовжують завдавати значної 
шкоди в забезпеченні діяльності суб’єктів гос-
подарювання, а також з метою своєчасного 
виявлення фактів службових  зловживань,   ха-
барництва  і корупційних проявів з боку поса-
дових осіб, наглядових органів та запобігання 
таким   фактам.

Макарівський РВ ГУ МНС України.

* * * * *

МАКАРІВСЬКИЙ РВ ГУ МВС УКРАЇНИ 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

н а  з а м і щ е н н я  в а к а н т н о ї  п о с а д и 
с п е ц і а л і с т а  ф і н а н с о в о г о  с е к т о р у.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-

тів: вища освіта відповідно професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем; знання комп’ютера.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у 
конкурсі,особову картку за формою П-2ДС з додатком, дві 
фотокартки розміром 6x4 см, копію документа про освіту, 
копії сторінок паспорта та ідентифікаційного номера, ме-
дичну довідку про стан здоров’я, відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів 
сім’ї за 2010 рік.

Особи, документи яких відповідають встановленим ви-
могам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублі-
кування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. 
Пушкіна 4.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-13-41.

ПОДАРУЙМО 
ДІТЯМ РАДІСТЬ

Громадська організація «Рідне місто» започатковує 
благодійну акцію «Подаруй дитячий куточок лікарні». 
Звертаємося до всіх небайдужих долучитися до обла-
штування ігрового куточку, який буде розміщений у дитя-
чому відділенні центральної районної лікарні. Для цього, 
просимо приносити іграшки та книжки в хорошому стані 
в офіс ГО «Рідне місто», який знаходиться за адресою: 
смт Макарів, вул. Леніна 59-б, 3 поверх. 

За інформацією звертайтеся за телефонами: 
067-997-14-94 (Максим), 063-069-26-30 (Оксана).

З повагою, голова ГО «Рідне місто»
 Максим КРАВЧЕНЯ.

ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ
за винагороду загублені права водія, 

видані на ім’я СЕМЕНКА Юрія Миколайовича.

ТЕЛЕФОН - 063-623-74-70.

ТОВ «ЗАХИСТ» ВИКОНУЄ ремонт та монтаж 
охоронно-пожежної сигналізації, БЕРЕ на пульт 
об’єкти центрального спостереження та ЗАБЕЗПЕ-
ЧУЄ засобами пожежогасіння – за цінами виробника.

ТЕЛЕФОНИ: 050-382-61-52, 6-07-01.
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24-30 січня 2011 р.ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Бiльше часу присвячуйте вiдпочинку i роз-

вагам. У понедiлок можете реалiзувати плани першої необхiдностi. 
У вiвторок не варто поспiшати з передчасними висновками. 
Проведiть якомога бiльше вечорiв цього тижня в тiсному сiмейному 

колi. Починаючи з другої половини тижня, роботу над важливими для вас 
проектами слiд вести в спiвпрацi з однодумцем, поодинцi вам буде важко 
впоратися. В п`ятницю вiрогiднi переживання, пов`язанi з роботою.

Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 29.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Цей тиждень може виявитися спри-
ятливим для перегляду цiнностей, а також для втілення теорiї в 
практику. Починати нове життя краще всього з нового року - а якщо 
вiн починається у понедiлок... Прагнiть оцiнювати справи з погля-

ду дальньої перспективи. Подiї цього тижня агукатимуться через значну 
кiлькiсть часу. В понедiлок можливi прорахунки, пов`язанi iз утомою вiд 
святкування. В середу у ваших планах можуть вiдбутися iстотнi змiни. У чет-
вер для вирiшення проблем, що накопичилися, будуть потрiбнi стараннiсть 
i тривала кропiтка робота. Не рубайте з плеча.

Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 28.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Цього тижня вам стануть в нагодi 
такi якостi, як швидкiсть ухвалення i здiйснення рiшень, внутрiшнiй 
спокiй i витривалiсть. Чим бiльше ви попрацюєте у вiвторок, не 
дивлячись на тiльки що минулі свята, тим бiльше одержите прибут-

ку. В п`ятницю прагнiть не тиснути на тих, хто вас оточує, оскiльки вони 
цього дня будуть образливi i не схильнi виконувати вашi вимоги. У суботу 
не вiдмовляйтеся вiд запрошення: можливо, саме друзi допоможуть вам 
дiловою порадою. Намагайтеся придiляти бiльше часу дiтям.

Сприятливi днi: 25, 27; несприятливi: 29.

РАК (22.06-22.07). Iнтуїцiя - ваш вiрний i надiйний друг цьо-
го тижня. Варто навчитися їй довiряти, принаймнi - на цей перiод. 
Присвятiть якийсь час розробцi планiв дiяльностi на найближчий 
час. Не форсуйте подiї i не намагайтеся робити десять справ одно-

часно. У вiвторок вас можуть порадувати сприятливi подiї у вашому життi. У 
четвер вам може здатися, що ви вiдчуваєте затишшя перед бурею. Цiлком 
можливо, що так воно i є: накопичуйте сили i заспокоюйтеся, щоб лег-
ше було тримати себе в руках. В п`ятницю може виникнути необхiднiсть 
вiдстоювати свої iнтереси.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 24.

ЛЕВ (23.07-23.08). Цього тижня ваша iнтуїцiя допоможе вам 
спланувати подiї найближчого майбутнього, що, поза сумнiвом, 
пiде вам на користь. У понедiлок дiловi iнтереси будуть суперечи-
ти iз старою дружбою. Зiрки рекомендують не нехтувати друзями. 

Середа, можливо, подарує вам декiлька шансiв, один перспективнiший за 
iнший. Якщо не можна схопити все, ловiть той, який вас найбiльше влашто-
вує. Не розповiдайте свої таємницi, оскiльки вашi слова можуть невiрно 
тлумачити.

Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 25.

ДIВА (24.08-23.09). Цього тижня виявляться вдалими турботи 
про зовнiшнiсть, поїздки i подорожi. У понедiлок ваш задум, оформ-
лений письмово, може пiдтримати впливова людина. У вiвторок 
захочеться навести лад, все розкласти по поличках, навiть власнi 

думки i вiдчуття. У серединi тижня хтось буде пильно стежити за вашими 
справами i зробить висновки, якi можуть серйозно вплинути на вашу долю. 
Близькiй людинi знадобиться ваша порада.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 27.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Головне завдання i мета цього тиж-
ня - знайти взаєморозумiння з оточуючими. Знаходячись в станi 
конфлiкту, ви навряд чи зможете зробити хоч щось корисне для 
себе. Тиждень буде багатий подiями, дозволить запастися цiкавими 

враженнями i посприяє здiйсненню найсмiливiших планiв. Новi справи 
краще починати в середу - тодi вас супроводжуватиме вдача. Намагайте-
ся не давати обiцянок: виконати їх вам буде достатньо складно. Кращим 
вiдпочинком у вихiднi буде нетривала подорож.

Сприятливi днi: 25, 27; несприятливi: 28.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Цього тижня вiрогiднi змiни. Друзi 
або високi покровителi допоможуть утiлити в життя смiливi починан-
ня. Понедiлок - сприятливий день для творчостi i нових iдей. В се-
реду спробуйте закiнчити старi справи i проекти, оскiльки у четвер 

ви зможете зайнятися чимось новим. Намагайтеся врегулювати суботнi 
розбiжностi з оточуючими мирним шляхом.

Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 26.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Цього тижня вас усюди супрово-
джуватиме легкий налiт таємничостi. Що б з вами не вiдбувалося, 
оточуючi будуть схильнi дивуватися з цих подiй, навiть якщо вас вони 
абсолютно не торкнуться. У вiвторок ви можете бути нестриманi на 

язик: цього дня вам краще помовчати. Не ухвалюйте поспiшних рiшень, 
обдумуйте свої вчинки по кiлька разiв. У середу вас можуть спокушати но-
визною. Цього дня добре бути в дорозi - вiн сприятливий для початку по-
їздок i подорожей. В п`ятницю бажано не метушитися даремно i не давати 
обiцянок.

Сприятливi днi: 26, 29; несприятливi: 30.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Не дивлячись на те, що всi 
вiдпочивають, для вас час спочивати на лаврах поки не настав: за-
раз треба докласти останнi зусилля для того, щоб завершити спра-
ви, якi ви довго i наполегливо вершили. Можливо, вам здається, що 

попереду ще гора справ, що з ними неможливо впоратися. Не сумуйте - 
почнiть з малого i, крок за кроком, ви зрушите гору з мiсця.

Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 24.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цього тижня можливi, не дивлячись 
на свята, змiни в особистому життi i на службi. Пожинаючи плоди 
своєї працi, спробуйте не розслаблятися, iнакше вашi плани ви-
являться побудованими на пiску. Проявiть терпiння i спробуйте не 

сперечатися з начальством. Не бiйтеся узяти на себе вiдповiдальнiсть, вiд 
цього ви тiльки виграєте. Покращають стосунки з офiцiйними iнстанцiями. 
У вiвторок, перш нiж прийняти нову пропозицiю, переконайтеся, що це не 
обман.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.

РИБИ (20.02-20.03). Настав сприятливий тиждень для яскра-
вих творчих звершень. Вас обов`язково вiдвiдає осяяння, ваше за-
вдання - не проспати його вiзит. На вас чекає вдача в справах i новi 
партнери по бiзнесу. Слiд стриматися, якщо у вас з`явиться пекуче 

бажання оцiнити вчинки iнших людей i гучно їх прокоментувати. У четвер ви 
можете втратити спокiй i сон - i причина цьому буде далека вiд романтики. 
П`ятниця може виявитися прекрасним днем для професiйних досягнень.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29. 

19-го січня християнський 
світ відзначає Святе Водохреща. 
В цей день на богослужіння зби-
раються люди, а вода набуває ці-
лющих властивостей та зберігає 
їх протягом року. Найвідчайдуш-
ніші пірнають в ополонки, щоб 
нечисту силу з тіла вигнати, гріхи 
очистити, хвороби вилікувати та 
омолодитися. Вирішила і я впер-
ше в житті випробувати на собі 
цілющу силу хрещенської води.

Щороку хресну ходу до річ-
ки з купанням в освяченій опо-

лонці проводить ігумен Філарет, 
настоятель храму Параскеви 

Сербської в 
Лишні.  Ви-
рушила туди і 
я.  Біля водо-
йми зібрав-
ся чималий 
гурт людей 
з посудом, 
наповненим 
водою для 
о с в я ч е н н я , 
г і л о ч к а м и 
сосни та за-
п а л е н и м и 

свічками. Заздалегідь 
була підготовлена ку-
пель – вирубана ве-
личезна прямокутна 
ополонка, напроти 
берега прихожани 
церкви встановили 
вирізаний з льоду 
хрест, а біля нього - 
дві ялинки. В ополонку 
занурили дві драбини: 
одну, щоб спускалися 
у воду, іншу – виходи-
ли звідти. 

Ніколи не думала, 
що збереться стіль-
ки охочих до водо-
хрещенських купель, 
адже до автобуса, де 
всі перевдягалися, не 
можливо було проти-
снутися. Проте, я за-
йняла чергу і з нетер-
пінням чекала, коли 
вже зможу опинитися 
у воді. 

Нарешті зробила перший 
крок до драбини, що вела в опо-

лонку.  Хоч я й страшенно 
хвилювалася, але відсту-
пати було вже пізно.  Спус-
каючись по сходинках, зро-
зуміла, що заходити у воду 
повільно не зможу, єдиний 
вихід – стрибати і чим далі, 
тим краще. І стрибнула… 
Проте замість того, щоб 
тричі за традицією зану-
ритись з головою, чомусь 
попливла подалі від бере-
га. Повернули мене назад 
крики з берега: «Ти куди 
це?» По дорозі назад таки 
зуміла вмокнути свою го-
лову у воду, щоб не тільки 
тіло очистити, а й розум. 
Допливши до драбини, ку-
лею вискочила на берег, 
накинула на плечі рушника 
і гайда вдягатися та грітися 
біля величезного вогнища, 

де вже зібралися й чаювали пір-
нальники.

- Що ти відчула при занурен-
ні у воду? - запитали мене після 
купання.

-  Спочатку було холодно, - 
відповіла я, - а потім відразу так 
тепло і ніби сотні голочок тор-
каються тіла. Відразу стало так 
легко-легко на душі, ніби дійсно 
залишила у тій купелі всі життєві 
негаразди та хвилювання. 

Сподіваюся, що наступно-
го року знову приїду сюди, щоб 
ще раз відчути на собі чудодійну 
силу хрещенської води.

Оксана ДМИТРІЄВА.

Цьогоріч у Соснівці святкова 
літургія на Водохреща відбулася 
на місці, де планується збудува-
ти храм. Нині там встановлено 
хрест. Святкову літургію провів 
отець Іван з Вільного. Освятити 
воду прийшла майже вся грома-
да села. Багато бажаючих взяло 
участь у масовому купанні в опо-
лонці на ставку.

ВИПРОБУВАНО НА СОБІ

C В Я Т К О В Е   К У П А Н Н Я

*  *  *

ЯЙЦЕ - ТАКИ З’ЯВИЛОСЯ 
РАНІШЕ ЗА КУРКУ

Схоже, що нарешті в світі однією загадкою 
стало менше, і на це питання дана остаточна від-
повідь: першим усе-таки з’явилося яйце. Причому 
відповідь обгрунтована як із наукової й філософ-
ської, так і з суто практичної точки зору. 

Джон Брукфілд, фахівець із еволюційної гене-
тики з Ноттінгемського університету (Великобри-
танія), обгрунтовує свою точку зору так: “У процесі 
життя тварини генетичний матеріал зберігається 
незмінним. Отже, перший птах, який поступово пе-
ретворився в того, хто є сучасною куркою (мабуть, 
це було ще в доісторичні часи), спочатку існував у 
вигляді ембріона всередині яйця”. Живий організм 
у яєчній шкаралупі має ту ж ДНК, що і птах, який 
із нього в майбутньому вилупиться. З усього цьо-
го можна зробити висновок, що в еволюційному 
смислі першим було яйце. 

Із цими висновками погодилися професор Девід 
Папіно з Лондонського університетського коледжу і 
власник птахоферми Чарльз Боурнс. Пояснення Де-
віда Папіно ще простіше: перше курча з’явилося з 
яйця, отже, яйце було раніше від курчати. 

20-літня полтавчанка Дарія Сенкевич стала 
переможницею V Міжнародного конкурсу «Міс 
Студентського світу-2010», який пройшов у Мос-
ковській академії економіки і права. Конкурс перед-
бачав не лише візитку, дефіле, а й інтелектуальні 
змагання. Особливо ж Дарія  полонила журі своїм 
виступом у рамках  конкурсу талантів, присвяче-
ного 65-літтю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

В організації поїздки до Москви красуні допомо-
гла Полтавська міська влада. Мер Андрій Матков-
ський зазначив, що завдяки їй у російській столиці 
звучав голос Полтави. Він вручив Дарії сертифікат 
на безплатне відвідування салону краси «Амазон-
ка» та сувеніри. А з Москви полтавська красуня 
привезла призи: ноутбук – від організаторів, а від 
Полтавського земляцтва, яке нею там опікувало-
ся, – мобільний телефон.

ПОЛТАВСЬКА КРАСУНЯ 
ПЕРЕМОГЛА 

У МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ


