
1№ 44     23 вересня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

П’ЯТНИЦЯ,

23 вересня

2011  року

№ 44 (10688)

Сьогодні в державі жваво обговорю-
ється питання ринку землі. Президент 
України Віктор Федорович Янукович 
акцентував увагу, що проведення зе-
мельної реформи сьогодні є одним із 
найважливіших питань у політиці краї-
ни. Слід чітко усвідомити, що земель-
на реформа ніколи не була й не може 
бути суто земельним питанням. Це пи-
тання життєдіяльності нашого суспіль-
ства. Ми можемо його вирішити так, 
що консолідуємо українську спільноту 
й зробимо ще один крок на шляху до 
громадянського суспільства, а можемо 
злегковажити та зруйнувати й ту хит-
ку нинішню злагоду. Мусимо, нарешті, 
підходити до вирішення таких питань 
виважено, осмислено, прагматично, 
раз і назавжди облишивши популізм 
про «найкращі у світі чорноземи». До-
бре знаємо, що за певної політики й на 
«найкращих у світі чорноземах» життя 
може тягнутися від голодомору до го-
лодомору. Тому, проведення земельної 
реформи, неможливе без системного 
та невідкладного реформування вітчиз-
няного законодавства.

Зараз ми перебуваємо на другому 
етапі земельної реформи, яка розпоча-
лася  в далекому 1990 році з постанови 
Верховної Ради України „Про земельну 
реформу”.  На першому етапі ми про-
йшли адміністративний обіг земель. То 
був період, коли земля була виключена 
з цивільного обігу. З 1992 року почала-
ся безкоштовна приватизація земель-
них ділянок. За 1992-2001 роки була 
приватизована переважна більшість 
присадибних земельних ділянок і роз-
почався їх обіг на підставі цивільно-
правових угод: купівлі-продажу, міни, спадщини, 
який поступово перейшов у ринок землі. В 1995 році 
проводиться нормативна оцінка земель сільськогос-
подарського призначення. З 1996 року починаються 
процеси розпаювання земель колишніх колгоспів 
та КСП,  видаються сертифікати та державні акти на 
землю товарного сільськогосподарського виробни-
цтва. 

В Макарівськму районі, і вже впродовж десяти-
дванадцяти років, не зважаючи на мараторій, діяв 
хаотичний, непрогнозований і без будь-яких правил 
гри ринок землі в лапках. Державна реформа з роз-
пайовування землі не додала позитивного іміджу 
нашому району, який славився як сільськогоспо-
дарський. А так як він був, є і залишається перспек-

тивним, через наближеність до  столиці держави і 
проходженням автомобільної траси міжнародного 
значення, виникали великі проблеми з використан-
ням  земельних паїв. Тому й цікавила ділків тільки 
земля біля траси та неподалік від Києва. А купува-
лася вона зовсім не для сільськогосподарського 
використання. Люди охоче продавли свою землю, 
решта чекали, коли і до них дійде земельний бум.  Із 
статистичних 60 тис. га ріллі, фактично перебувала 
лише п’ята частина в обробітку. Зрозуміла і пози-
ція власників паїв - не маючи фізичних, фінансових 
можливостей обробити землю, вони змушені були 
продавати землю і хоч одноразово поліпшити своє 
матеріальне становище.

Земля гуляє – село Зникає

Голова Союзу сільськогос-
подарських обслуговуючих ко-
оперативів   Іван Томич вважає, 
що приблизно 40% необхідної 
законодавчої бази до закону 
“Про ринок земель України” 
все ще не підготовлено. 

“Зокрема, немає закону про 
сільські товариства з регулю-
вання ринку земель. Закон про 
особливо цінні землі тричі роз-
глядався у парламенті, але так 
і не був прийнятий. Закону про 
деградовані землі, а їх в країні 5 
млн. гектарів, також немає, як і 
про консервацію земель. Я вже 
не говорю про землі Міноборо-
ни”, - підкреслив він. 

В умовах існуючої 
нормативно-правової бази, 
наголошує експерт, протягом 
2-3-х років може бути зруйно-
вано або переформатовано у 
той чи іншій спосіб 70 відсо-
тків фермерських господарств 
- приблизно 27-28 тисяч, з 
відповідними наслідками, це 
дуже вдарить по структурі сіль-

ськогосподарської місцевості, 
розвитку українського села. 

Як наслідок, зросте без-
робіття, що, безумовно, 
відіб’ється й на місцевих бю-
джетах, відповідно, на добро-
буті населення, розвитку сіль-
ської місцевості. 

Діючі системи сівозмін бу-
дуть різко трансформовані. Це 
також негативно позначиться 
на забезпеченні вітчизняними 
продуктами харчування насе-
лення країни і ціновій політиці в 
бік зростання її дефіциту. Одно-
значно - на остаточній руйнації 
тваринництва, яке сьогодні 
опинилося практично на межі 
виживання, вважає експерт. 

Відсутність перспективи 
працевлаштування, відплив і 
так незначної кількості моло-
ді, яка поки що залишається 
в селі, а також професійних 
кадрів, які збереглися за ра-
хунок діяльності 43-х тисяч 
фермерських господарств і 10 
тисяч середніх сільськогоспо-

дарських підприємств, спри-
чинить погіршення і так далеко 
не райдужної демографічної 
ситуації. За попередніми про-
гнозами, це може призвести 
до зникнення до 2030 року з 
мапи України близько 11 тисяч 
населених пунктів.

Іван Томич вважає, що сьо-
годнішня законодавча база в ці-
лому не відповідає умовам навіть 
прийнятого Земельного кодексу, 
який чітко передбачає впрова-
дження цілого ряду законів. 

Експерт підкреслює, що 
сьогодні близько 7 мільйонів 
українців фактично позбавлені 
конституційного права на при-
ватну власність у вигляді дер-
жавного акту на землю. “Зна-
чною мірою через різні правові 
тлумачення, які є досить су-
перечливими”, - пояснив він. 

За його словами, у сфері 
законодавчого забезпечення 
першочергово треба прийняти 
10 законів щодо врегулюван-
ня земельних питань. Перш 

за все, вкрай необхідна нова 
редакція закону щодо оренди 
землі. Лише через прийняття 
нової редакції закону про орн-
ду землі, можливо вирішити 
значну частину проблем,  вва-
жає він. 

Іван Томич повідомив про 
створення в Україні Комітету 
захисту рідної землі, який він 
очолив, і закликає владу до ді-
алогу щодо обговорення про-
блем земельної реформи на 
завершальному етапі та про-
понує альтернативний план 
дій. Мораторій уже підписали 
представники 18 громадських 
організацій, у тому числі - Асо-
ціації фермерів і приватних 
землевласників України, ГО 
“Голос нації” і “Наша земля”, 
Центр стратегічних дослі-
джень, а також Всеукраїнський 
громадський комітет підтрим-
ки аграрної реформи.

Олександр 
КОзлОвсьКИй.

ОбгОвОрюємО аграрну рефОрму

ПОСПІШАТИ КРАЩЕ ПОВІЛЬНО…

Розпочалася пеРедплата на 2012 Рік 
газети „МакаРівські вісті”.

як відомо, хто володіє інформацією, той во-
лодіє світом. ви постійно прагнете бути в кур-
сі справ, що відбуваються в районі, ви хочете 

знати, які події відбу-
лись чи відбудуться, вам 
не байдуже, про що ду-
мають, чим стурбовані 
ваші земляки, тоді ми 
неодмінно радимо вам 
передплатити районку.

завітайте до най-
ближчого поштового відділення, щоб отриму-
вати в наступному році „Макарівські вісті”.

до речі, передплатну ціну редакція, не зва-
жаючи на зростання цін на папір, друкарські 
послуги, залишила незмінною – на рівні мину-
лого року!

ПередПлатна вартість:
на рік -  78.84 грн.

Н а ш  і Н д е К с :  6 1 2 9 1 .

Будьте З нами!

ОфіційнО
Голова  районної державної адміністрації Ярослав До-

брянський провів апаратну нараду з керівниками установ і ор-
ганізацій району з розгляду питань вжиття заходів щодо не-
допущення зростання заборгованості з оплати населенням 
житлово-комунальних послуг та зменшення існуючої заборго-
ваності, стану організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ви-
конання доручення голови Київської обласної державної адміні-
страції від 08.08.2011 № 135-1 за підсумками розгляду питання 
“Завершення збирання урожаю ранніх зернових культур”, а також 
був заслуханий звіт Вільнянського сільського голови О.Ракова 
щодо стану фінансово-господарської діяльності і звіт про звер-
нення громадян, що надійшли до Вільнянського сільського голо-
ви за 8 місяців нинішнього року та виконання Закону України від 
13.01.2011 №2939 – VI «Про доступ до публічної інформації».

За підсумками розгляду голова райдержадміністрації дав 
доручення, зокрема начальнику служби у справах дітей рай-
держадміністрації Т.Шумак: зробити облік сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах щодо оплати ними житлово-
комунальних послуг, Вільнянському сільському голові О.Ракову: 
звернути увагу на проведення осіннього місячника благоустрою, 
а також тримати на контролі виплату орендарями орендної плати 
власникам земельних ділянок (паїв).

Міністерство аграрної політики та про-
довольства України врахує думки та поба-
жання громадськості, в тому числі великих 
сільгосптоваровиробників, при доопрацю-
ванні законопроекту “Про ринок земель”. З 
цією метою на черговій робочій зустрічі ке-
рівництва міністерства з представниками 
вітчизняних агрохолдингів було прийнято 
рішення про створення робочої групи, до 
складу якої увійдуть фахівці Держземаген-
ства та сільгоспвиробники. Про це повідо-
мила прес-служба відомства. 

“Ця зустріч із керівниками агрохолдингів 
відбулася вже вдруге. Вона мала винятково 
практичний характер і проводилася з ме-
тою внесення пропозицій та зауважень до 
законопроекту “Про ринок земель”, щоб він 
був дійсно практичний і ефективний”, - за-
значив глава МінАПіП Микола Присяжнюк. 

Учасники зустрічі обговорили також 
близько десяти найважливіших статей за-
конопроекту та пропозицій до них. Зокре-
ма, щодо першочергового права на при-
дбання земельної ділянки, декларування 
доходів покупців, одновідсоткового збору 
на розвиток сільських територій тощо. 

 УКРіНФОРМ.

у тему

дІяТИмЕ РОбОчА 
гРуПА

' стор.  2.
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Продовження. Поч. на 1 стор.
Оскільки на заміну КСП, які віді-
йшли в минуле, на бідні за сво-
їми грунтами макарівські землі, 
бажаючих обробляти ці землі не 
знайшлося — більшість полів за-
ростала бурянами, чагарника-
ми, деревами, тому що її влас-
ники чекали. А в оренду здавати 
землю пайовики не мали ба-
жання, так як договір оренди, 
що заключався мінімум на 3-5 
років при появі бажаючого купи-
ти землю пайовика був великою 
перешкодою для продажу. А по-
купець довго чекати не буде. От 
так і сталося - фактично вийшло 
так, що земля не здавалась в 
оренду, не оброблялася, зарос-
тала,  чекаючи на покупця і гарну 
ціну. А як відомо, коли рілля гу-
ляє – то село зникає. 

 Це – наслідок ставлення до 
землі не як до засобу виробни-
цтва, а як до об’єкта  купівлі-
продажу. 

Тому, обговорюючи питання 
проведення земельної рефор-
ми, ми не повинні, на мій по-
гляд, акцентувати увагу лише на 
продажу землі, а повинні чітко 
відпрацювати механізм контр-
олю держави над ефективним 
використанням землі відповідно 
до цільового призначення но-
вим покупцем земельної ділян-
ки. Оцінюючи цю ситуацію, яка 
склалась, з метою недопущення 
зниження родючості землі ми 
підтримуємо в проекті закону 
про ринок землі обов’язкову 
норму -  обмеження 10 рока-
ми можливості зміни цільового 
призначення, а з метою недопу-
щення спекуляції землею - ди-
ференційовані ставки держмита 
при продажу землі.  Якщо ми 
цього не зробимо, то та картина, 
яка спостерігалася до недавньо-
го часу у нас в районі, буде від-
дзеркаленням по всій країні.

На сьогодні через те, що зем-
ля не обробляється, район абсо-
лютно був непривабливим якраз 
у плані інвестицій. Не тих інвес-
тицій, які ми бачимо навколо 
траси. Сільське господарство – 
це сировинна база. Тобто, якщо 
земля буде оброблятися, якщо 
ми будемо на ній сіяти, збирати 
врожай, безумовно, рано чи піз-
но виникне питання: що робити 

з продукцією. Відтак  з’явиться 
перспектива створення пере-
робних підприємств, розвитку 
тваринницьких комплексів, бу-
дівництва елеваторів, овочес-
ховищ тощо. А ми розуміємо, 
що це і нові робочі місця, і поліп-
шення інфраструктури місцини, 
і соціальні зміни на краще. Якщо 
ми правильно, по-господарськи 
підійдемо до вирішення питань 
із землею, це дозволить зроби-
ти район самодостатнім, а не 
дотаційним, яким він є зараз.

На виконання доручення 
Президента України та розпоря-
джень голови Київської обласної 
державної адміністрації рік тому 
в Макарівському районі розпо-
чалася робота з інвентаризації 
земель сільськогосподарсько-
го призначення  та перевірка 
ефективності її використання 
землевласниками та землеко-
ристувачами. В процесі роботи 
було встановлено, що на одному 
полі або земельному масиві по-
ряд з пайовиками межують нові 
власники земельних наділів, при 
чому площі таких наділів у одного 
власника коливаються від 3 га до 
100 га земель сільськогосподар-
ського призначення. При цьому, 
такі «нові» власники не розуміли 
основ використання сільськогос-
подарських земель за їх цільо-
вим призначенням, дотримання 
вимог земельного, екологічного 
та природоохоронного законо-
давства. Ефективність викорис-
тання землі такими землевлас-
никами зводилась до банального 
перепродажу з метою миттєвої 
наживи. А не отримавши бажа-
ного прибутку, з початку 2009 
року такі власники взагалі зни-
кли з району, через те, що ніколи 
не були та не намагалися стати 
місцевими мешканцями. Їх адре-
си проживання — це вся Україна: 
АР Крим, міста Київ, Житомир, 
Львів, Херсон тощо. За таких об-
ставин їм байдуже як повинні ви-
користовуватись землі сільсько-
господарського призначення. 

Поряд з цим, на значних пло-
щах вздовж автомобільної траси 
змінено цільове призначення 
земель — із земель сільсько-
господарського призначення на 
землі промисловості, транспор-
ту, зв’язку та для будівництва 

особистих житлових будинків 
або котеджних містечок. При 
цьому випадки зміни цільового 
призначення земельної ділянки 
мали місце серед поля, без ура-
хування під’їздів, розроблення 
містобудівної документації, про-
кладання мереж, будівництва 
інфраструктури. Такі поля та ма-
сиви стали назавжди втрачені 
для сільськогосподарського ви-
робництва.

Зазначені приклади нега-
тивно впливали на ефективність 
та раціональність використання 
земель сільськогосподарського 
призначення. Власники паїв, які 
не продали свої паї, спостеріга-
ючи 10-12 років як родюча зем-
ля перетворюється в цілину та 
мріючи виключно про продаж, 
були зневірені в зміни на кра-
ще та ефективне використання 
їх земель. А для цього з метою 
ефективного землекористуван-
ня ми повинні були запропону-
вати власникам земельних час-
ток (паїв) альтернативу.  

Розуміючи, що робота з влас-
никами земельних наділів має 
бути кропіткою, системною та 
не обмеженою в часі, основний 
акцент був зроблений на роботу 
з пошуку потенційно ефектив-
ного сільськогосподарського 
підприємства, яке б було в змозі 
якісно обробляти землю.

Велика роз’яснювальна ро-
бота була розгорнута в населе-
них пунктах, в якій взяли участь 
усі: від голови адміністрації до 
спеціаліста  управління земель-
них ресурсів та управління агро-
промислового розвитку. Через 
сходки сіл, із залученням засо-
бів масової інформації газети 
«Макарівські вісті» та телекана-
лу «АВІС», підтримки сільських 
голів, переконюучи громадян, 
нам вдалося отримати «Так» від 
громад Гружчанської, Козичан-
ської, Бишівської, Лишнянської, 
Андріївської, Липівської та Ко-
ролівської сільських рад щодо 
необхідності використання зем-
лі за прямим призначенням. За-
рекомендувавши себе ефектив-
ним господарем на землі, ТОВ 
“Агро-Холдинг МС” стало тим ін-
вестором, якому повірили люди, 
довірили свою землю і, завдячу-
ючи якому, за півроку вдалося 

залучити до обробітку близько 
10500 га. Перші договори орен-
ди земельних часток були заре-
єстровані 3 лютого нинішнього 
року між ТОВ “Агро-Холдинг 
МС” та жителями сіл Бишева, 
Грузького, Козичанки. Але й тут 
були проблеми. З одного поля 
70-80 га 15 пайовиків  уклали 
договори, а 2 власника 10 та 
16 га землі — категорично були 
проти. А як орати, коли трактору 
впору треба робити крила для 
перельоту через „чужі” ділянки. 
А в селі Лишня дійшло ледь не 
до стрілянини, коли власник ді-
лянки в 25 га побіг захищати її 
від трактора, який заїхав орати. 
Тому ми підтримуємо положен-
ня проекту закону про консолі-
дацію земель одного масиву. 
Тільки тоді можливо дотриму-
ватися науково обгрунтованих 
сівозмін, зростання родючості, 
отримання високих врожаїв.

 Таким  «цілинним» землям 
було дано нове життя і дати його 
змогло потужне, оснащене су-
часною ґрунтообробною техні-
кою господарство. Окрім того, 
що родючі землі починають да-
вати прибуток не тільки орен-
дарю, але і власникам земель, 
компанія залучає місцеве насе-
лення до роботи на їх агротехні-
ці, відкриває нові робочі місця, 
таким чином  дбаючи про соці-
альну складову на селі. Бізнес 
обов’язково має бути соціально 
відповідальним.  Чим більший, 
тим відповідальніший. Він пови-
нен дбати і про землю, яка його 
збагачує, і про людей, які живуть 
і працюють на цій землі. А осно-
вне завдання влади поєднати 
можливості та інтереси, виходя-
чи із спільних цінностей. 

  Вони полягають у тому, щоб 
примирити соціальні протиріччя 
там, де вони виникають, знахо-
дити баланс інтересів, творити 
взаємну довіру, застосувати такі 
господарчі й управлінські тех-
нології і рішення, які сприяють 
розвитку і не шкодять, а тільки 
відкривають людям простір для 
ініціативи, несуть добробут, за-
хищають довкілля, розвивають 
соціальну сферу.

Ярослав дОбРЯНсьКИй,
голова 

райдержадміністрації.

Ветерани працювали згідно  
з вимогами Статуту організації 
ветеранів України, постанов та 
розпоряджень вищих за рангом 
структур і  рішень попередньої 
районної конференції,  активно 
співпрацювали з районною   і  
місцевою владою, керівника-
ми підприємств та організацій 
усіх форм власності, які нада-
вали практичну допомогу у про-
веденні заходів,  фінансуванні 
статутної діяльності організації, 
поліпшенні  соціально-побутових  
умов та ін. Всі первинні ор-
ганізації закріплені за члена-
ми президії: В.О.Костромою, 
М.В.Омельченко, Н.В.Янкович, 
С.Ф.Пристромою, П.Г.Кирилен-
ком, В.С.Писаренком, С.К.Ду-
басем, В.І.Скоропадом, О.В.Чу-
лковим. Кожен з них в міру сил 
і можливостей вживав заходів 
для підвищення активності  
первинних організацій на міс-
цях, яким інколи перешкоджала 
власна пасивність. Зразковими 
в районі є первинні організації, 
такі як Кодрянська, яку очолює 

Л.В.Тищенко, Наливайківська  
– М.А.Лащевська, Бишівська – 
А.Г.Андрійко, Новосілківська – 
В.М.Тиховський, Гавронщинська 
– І.Т.Ніколаєнко, Колонщинська 
– В.П.Леонтьєва, Ніжиловиць-
ка – В.І.Цибенко, Юрівська – 
О.І.Полушкіна, Вільнянська – 
В.С.Бондар. 

Ветеранська організація за-
вжди займала активну життєву 
позицію, не стояла осторонь 
подій, що відбувалися в дер-
жаві, гостро реагувала на про-
яви порушення прав людини, 
законності та правопорядку, 
тримала під постійним контр-
олем виконання Закону України 
«Про статус ветеранів та їх со-
ціальний захист», здійснювала 
щорічні поїздки по місцях бойо-
вої слави Київщини, опікувалась 
станом пам’ятників і  пам’ятних 
знаків у районі  на місцях бойо-
вих дій та поховань загиблих у 
Другій світовій війні, дбала про 
патріотично-виховну роботу се-
ред підростаючого покоління. 

Президія  районної ради ве-

теранів не залишила без уваги 
207  звернень та заяв  громадян  і  
в переважній більшості випадків 
відповіді керівників місцевої вла-
ди були позитивними, а рішення 
– результативними.

На сторінках нашої газети 
неодноразово публікувалися 
персональні подяки меценатам 
та благодійникам  району, котрі 
перераховували   кошти для під-
тримки діяльності організації. 
Більше 20 підприємців зробили 
свій  внесок до  ветеранської каз-
ни. А.Г.Корчак – голова благодій-
ного фонду «Україна» організував 
щотижневе дворазове харчування 
для одиноких інвалідів Великої Ві-
тчизняної війни, а директор ТОВ 
«Побутовець» А.П.Токар дав мож-
ливість макарівчанам - учасникам 
бойових дій отримувати перукар-
ські послуги безкоштовно.

В районі також  на правах 
автономії створено організа-
цію інвалідів війни та військової 
служби. Її очолив член президії 
ради ветеранів П.Г.Кириленко. У 
зв’язку з цим з’явилася можли-
вість час від часу  надавати по-
сильну допомогу і цій категорії 
громадян.

Хоч  ряди ветеранів і  попо-
внилися  за звітний період 1415 
громадянами і загальна чисель-
ність організації тепер понад 
15000 чоловік, проте немину-
чими були і людські втрати. 500 

членів організації, скалічених і 
зранених війною, відійшли у не-
буття. І пам’ять про них присутні 
вшанували хвилиною мовчання. 

В обговоренні доповіді взя-
ли участь  і виступили  ветера-
ни  Д.С. Нетреба, В.О.Кострома, 
В.Х.Ляшенко. Роботу організації в 
цілому визнано задовільною. До 
уваги прийняті всі побажання та 
зауваження, висловлені з метою 
поліпшення діяльності у майбут-
ньому.

Також було заслухано й за-
тверджено звіт ревізійної комі-
сії, яку очолює М.П.Колісний.

В  роботі конференції взяв 
участь і  начальник Управління  
праці та соціального захисту на-
селення Макарівського району 
Г.І.Невмержицький, котрий роз-
повів про проблеми з питань 
соціально-побутового та медич-
ного обслуговування ветеранів і 
прирівнених до них осіб  та шля-
хи їх вирішення,  дав ґрунтовні 
відповіді на запитання учасників 
конференції.

В ході голосування  головою 
Макарівської районної організа-
ції  було обрано В.К.Янковського, 
заступниками С.Ф.Пристрому 
та С.К.Дубася, а відповідальним 
секретарем В.І.Скоропада.

Отже, ветеранам спокій тіль-
ки сниться, бо стали на новий 
старт свого життя.

Тетяна ЯсИНеЦьКа.

із звітнО-вибОрнОї кОнференції ветеранів

н а  н о В о м у   с т а Р т І

Земля гуляє – село Зникає

Нещодавно в районному будинку культури відбулася VIII звітно-
виборна конференція районної організації ветеранів України. Перед 
присутніми із звітною доповіддю виступив голова В.К.Янковський, 
котрий детально охарактеризував діяльність президії  районної  
ради  ветеранів і організації в цілому.  На території району прожива-
ють 2412 ветеранів війни. З них – 49 інвалідів І-ї групи, 46 інвалідів 
II-ї групи, 117 учасників бойових дій, 1778 учасників війни, прирів-
нених  - 2731, 6264  громадяна – діти війни та 422 вдови, тому поле 
діяльності організації досить широке.

Про це повідомив міністр фінан-
сів Федір Ярошенко, представляю-
чи на засіданні уряду проект дер-
жавного бюджету наступного року.

“Погоджене рішення про підви-
щення розміру прожиткового міні-
муму і мінімальної заробітної плати 
для працездатних  громадян на 14%  
- до 1 098 гривень з грудня 2012 
року  прийнято урядом спільно з 
профспілками”, - відзначив він.  І за-
раз Кабінет Міністрів  готовий пред-
ставити це рішення  Верховній Раді.

За словами Федора Ярошенка,  
у 2012 році на 11%  -  до 159,4 млрд 
гривень будуть збільшені витрати 
держбюджету на оплату праці пра-
цівникам бюджетної сфери. Обсяг 
субсидій із державного бюджету 
місцевим бюджетам  на соціальні ви-
плати  -   до 30,2 млрд.  Збільшення 
стосуватиметься всіх соціальних ви-
плат. Наприклад, допомога при на-
родженні дітей збільшиться з грудня 
2012 року на першу дитину до 28,8 
тисячі  гривень, на другу - до 57,6 
тисячі гривень, на третю і подальших 
дітей - до 115 тисяч  гривень. 

Нагадаємо,  в 2011 році  держ-
бюджетом визначено мінімальну  
зарплату: з 1 січня - 941 гривня, з 1 
квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 
гривень, з 1 грудня - 1 004 гривні.

УКРіНФОРМ.

зверніть увагу

   мІНІмАЛЬНу 
ЗАРПЛАТу 

ПЛАНуЄТЬСя 
ЗбІЛЬШИТИ 

У 55 років піти на заслу-
жений відпочинок зможуть 
жінки, які народилися до 31 
серпня 1956 року.

Закон України  “Про заходи 
щодо законодавчого забезпечення 
реформування пенсійної системи”, 
прийнятий Верховною Радою і під-
писаний Президентом, передба-
чає внесення змін у 22 законодавчі 
акти, в тому числі й у Закон України 
“Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”.

Згідно з внесеними змінами, до 
60 років можуть піти на пенсію жін-
ки 1961 року народження і старші 
після досягнення ними такого віку:

55 років – якщо вони народили-
ся до 31 серпня 1956 року включ-
но;

55 років 6 місяців - народилися 
з 1 вересня 1956 року по 28 лютого 
1957 року;

56 років – народилися з 1 бе-
резня 1957 року по 31 серпня 1957 
року;

56 років 6 місяців - народилися 
з 1 вересня 1957 року по 28 лютого 
1958 року;

57 років - народилися з 1 бе-
резня 1958 року по 31 серпня 1958 
року;

57 років 6 місяців - народилися 
з 1 вересня 1958 року по 28 лютого 
1959 року;

58 років - народилися з 1 бе-
резня 1959 року по 31 серпня 1959 
року;

58 років 6 місяців - народилися 
з 1 вересня 1959 року по 28 лютого 
1960 року;

59 років - народилися з 1 бе-
резня 1960 року по 31 серпня 1960 
року;

59 років 6 місяців – народилися 
з 1 вересня 1960 року по 28 лютого 
1961 року;

60 років - народилися з 1 бе-
резня 1961 року по 31 грудня 1961 
року.

(УКРіНФОРМ)

Пенсійна рефОрма

ХТО ВИЙдЕ НА 
ЗАСЛуЖЕНИЙ 
ВІдПОчИНОК 
ПО-СТАРОму
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За даними Держкомстату України індекс споживчих 
цін по Україні у серпні 2011р. відносно липня 2011р. склав 
99,6% відносно грудня 2010р. – 104,1%.

По Київській області індекс споживчих цін становив у 
серпні 2011р. до липня 2011р. – 99,0%, до грудня 2010р. 
– 103,4%.

за дорученням начальника ГУс -
Наталія ГРИщеНКО,

в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.

свідчить статистика

ІНдЕКСИ СПОЖИВчИХ 
цІН у СЕРПНІ 2011 РОКу

Лідер  партії «Третя Сила» Василь Гаврилюк  при-
йняв члена Центральноі ради, голову Макарівської 
районної організації партії «Третя Сила» Веніаміна Ві-
тковського, котрий інформував про розбудову органі-
зації в районі, участь її членів у партійному та громад-
ському житті. Василь Васильович окреслив напрямки 
діяльності та тактику партії у нинішніх умовах, звернув 
увагу на інформаційне висвітлення партійної роботи.

Людське життя є най-
вищою суспільною цін-
ністю, а здоров’я кожного  
є складовою суспільного 
багатства. Тому збере-
ження, формування та 
зміцнення здоров’я – це 
обов’язок кожної матері, 
батька перед власною 
дитиною, родиною і пе-
ред суспільством.

У сучасних умовах на-
буває ваги формування 
основ культури здоров’я 
молодого покоління. 
Лише навчившиcь дбати 
про здоров’я власними 
силами,  зміцнювати та підтримувати високу працездат-
ність організму, дотримуватись безпечних умов життєді-
яльності, - можна виправити критичне положення стану 
здоров’я нації. Ніщо не може замінити дитині сім’ї, яка 
дає їй  «два крила» для самостійного польоту в житті, і 
тому формування в дитини культу власного здоров’я, 
адекватної збереженню здоров’я поведінки відбувається 
на сімейних теренах, де формуються особистісні ідеали, 
уподобання, мотиви, інтереси та життєві звички.

Працюючи в складі робочої групи Спілки обєднань 
громадян “Демократична Київщина“ та Фундації кон-
структивних ініціатив “Третя сила“ по напрацюванню 
теоретичних і практичних матеріалів формування націо-
нальної ідеї українського суспільства, виношу на розгляд 
і обговорення тему ролі сім’ї в питаннях виховання ново-
го громадянина молодої української держави. 

Сім’я є основою держави, з цією тезою погоджуються 
всі науковці нинішнього і минулих часів. В сім’ї заклада-
ються такі важливі риси людини-громадянина, як патріо-
тизм, відповідальність, повага до батьків, людей старшо-
го і молодшого віку, працьовитість, згуртованість. Та хіба 
тільки перелічені риси!  Звідси – від сім’ї, як першоджере-
ла формування майбутнього громадянина, йдуть всі добрі 
витоки і починання. Ми часто чуємо: «Вона така добра лю-
дина!..». Здебільшого такі риси особистості, як доброта, 
охайність, уважність, виваженість у словах і діях, чесність, 
мають витоки з сім’ї. Так, звичайно, багато рис кожен з нас 
успадковує від своїх батьків і пращурів. Але, без належно-
го виховання, всі закладені в генах риси здатні до нігіляції,  
«людина деградує». 

Як захистити сучасну молодь від багатьох спокус, що 
пропонують представники капіталу будь-якими метода-
ми і шляхами у погоні за наживою? Як зберегти люд-
ське єство в різних екстремальних ситуаціях? На подібні 
питання короткої і однозначної відповіді бути не може. 
Відповідь у повсякденній виховній роботі з дітьми, що 
ведуть батьки, дідусі і бабусі, від їх раннього дитинства 
до юності. 

дО «круглОгО стОлу»: українська на-
ціОнальна ідея

мІцНА СІм’я – 
мІцНА дЕРЖАВА

З привітальними словами до 
депутатів-спортсменів звернулися 
представники обласної ради, керів-
ництво міста Українка, прославлені 
спортсмени. Привітальна телеграма 
до учасників Спартакіади надійшла від 
Голови Верховної Ради України Воло-
димира Литвина.

На кожному спортивному майдан-
чику вирувала напружена боротьба, 
бо кожному учаснику змагань, кожній 
команді хотілося повернутися додому 
з перемогою. Достойно змагалася й 
наша команда.

У перетягуванні каната взяли 
участь голова районної ради Віктор 
Гудзь, сільській голова з Андріївки 
Василь Сімороз, у шаховому турнірі – 
начальник філії Макарівського район-
ного дорожнього управління Анатолій 
Заріцький, у шашковому – працівник 
районного будинку культури Валенти-
на Малишок...

Зі срібними нагородами і кубком 
за 2 місце зі Спартакіади повернули-
ся наші волейболісти. У вирішальних 
партіях вони спочатку поступилися 
команді Києво-Святошинського ра-
йону та обіграли тетіївців. Зажевріла у 
наших волейболістів надія ще раз по-
мірятися силами з києвосвятошинця-
ми, коли у зустрічі києвосвятошинців і 
тетіївців другу партію виграли тетіївці. 
Але третю партію злагоджено провели 
києвосвятошинці. Вони у волейболь-
ному турнірі посіли перше місце, друге 
– макарівці, третє – тетіївці.

Урочисте закриття Спартакіади Ки-
ївщини відбулося у міському будинку 
культури.

Петро сУХеНКО.

спаРтакІада 
депутатІВ  киїВщини

У минулу суботу місто Українка приймало переможців зональних турнірів Спартакіади обласних 
депутатів усіх рівнів.

На урочисту лінійку вишикувалися команди з Обухівського, Макарівського, Києво-Святошинського 
районів.., в загальній кількості майже 900 спортсменів, що представляли 32 команди з різних видів 
спорту: футбол, волейбол, теніс, шахи, шашки, біг, перетягування каната…

' стор.  2.
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Зі святом односельців і запрошених 
сердечно привітав сільський голова  Сер-
гій Романець: 

- День села ми святкуємо третій рік 
поспіль. Одного разу у 2008 році на зі-
бранні громади постало питання: скільки 
років нашому селу? У декого віднайшлися 
архівні записи, інші звернулися за допо-
могою до пристарілих родичів. Зрештою 
дійшли висновку, що Плахтянці 250 років.  

Ведучі запросили на сцену почесного 
гостя, депутата районної ради, голову по-
стійної комісії з питань законності і право-
порядку С.Г.Ханіна, який уже кілька років 
поспіль допомагає жителям села.

- Дорогі односельці, щиро вітаю вас зі 
святом! – розпочав свій виступ Семен Гри-
горович. - Кожному з нас варто пам’ятати 
фразу: держава починається з кожного 
маленького села та містечка. Будувати 
її треба з того місця, де ми живемо. Для 
створення міцної та багатої держави тре-
ба постійно працювати. Швейцарія теж не 
одразу стала однією з найбагатших і най-
розвиненіших країн світу. 

На сцену піднялася пенсіонерка  
З.М.Сімороз, яка вручила Семену Григо-
ровичу вишиту картину.

- Вишивала її три місяці, - розповідає 
Зінаїда Миколаївна. - Хоча вже на пенсії, 
маю багато роботи і по господарству, і на 
городі, та коли почала вишивати, вже зна-
ла, що це саме для Семена Григоровича. З 
його приходом село змінюється на краще. 
У 2008 році за втручання депутата було 
перенесено високовольтну лінію за межі 
села, у 2009 – відремонтовано клуб і тепер 
там часто збирається молодь, приходять 
на зустрічі й старші жителі села. Взяв він 
під особистий контроль  і роботу медичної 
установи. У 2010 році  за  кошти депутата 
відремонтували кімнату прийому пацієн-
тів, стоматологічний кабінет і кабінет го-
ловного лікаря. Якби він не покращив умо-
ви в амбулаторії, її могли б закрити. Тоді 
наші селяни  залишилися б і без лікарні, і  
без лікарів. За сприяння Семена Григоро-
вича через суд було повернено у власність 
громади села будівлю місцевої бані. І все 
це за кілька років. Не можу збагнути, як він 
встигає про все подбати і всім допомогти. 
Видно, що людина небайдужа і цілеспря-
мована! Знає, що потрібно робити і впев-

нено виконує поставлені завдання, йде до 
конкретної мети. 

Депутат подякував за ці щирі слова і 
подарував Зінаїді Миколаївні  квіти. 

Присутніх старожилів села – Василя 
Потаповича Нагайця, Марію Савойлівну 
Сичевську, Михайла  Івановича Лаврі-
ненка та Федора Івановича Петренка, які 
дожили до 90-річного віку, радо вітали 
оплесками. С.Г.Ханін вручив їм почесні 
грамоти, а також матерям багатодітних 
сімей – Парасці Миколаївні Безсмертній, 
Наталії Василівні Прокопенко та Наталії 
Анатоліївні Софінській.

По завершенню урочистої частини  
скористалася нагодою поспілкуватися з 
С.Г.Ханіним :

- Чому допомагаєте саме селу Плах-
тянка? У районі ж багато інших сіл.

- Я намагаюсь допомагати не тільки 
цьому селу, але й усьому району. То мій 
обов’язок перед людьми і Батьківщиною.

д е Р ж а В у  т Р е Б а
 СЕмЕН ХАНІН ВИдІЛИВ КОШТИ   У суботу жителі Плахтянки поспішали  до клубу, над центральним 

входом якого красувався напис «село моє рідне, чарівна Плахтян-
ко! вітаємо з святом тебе!». На урочисту подію - день села зійшлося 
близько 400 жителів і гостей.  

 Перші жителі села - це кріпаки-
переселенці із села Мотижин. Моти-
жинський поміщик Савицький володів 
цими землями. Тут він побудував сукон-
ний завод, де, власне, і виготовлялися 
плахти. Звідси і походить назва села - 
Плахтянка. Крім того, селяни займалися 
виробництвом гончарних виробів. Пе-
ред революцією 1905 р. нащадки пана 
Савицького почали продавати землю 
селянам. Проте піщані  грунти були не-
родючими і селяни  вкладали   багато 
праці, щоб зібрати мізерний урожай.

У 1914 р. на території села була по-
будована ґуральня з виробництва спир-
ту. З 1958 року завод почав виробляти 
кормовий антибіотик - біоміцин. У 1918 
р. завод націоналізовано. Територією 
села під час громадянської війни про-
йшли банди денікінців та німецькі оку-
панти. Старожили Плахтянки розповіда-
ють, що до Жовтневої революції в селі 
не було школи. 20-30 дітей навчалися в 
найманих селянських хатах. До 1917 р. в 
селі більшість населення була малогра-
мотна. Лікаря, фельдшера чи акушерки 
взагалі не було.

Колгосп у Плахтянці створили у 1930 

році. Його ініціатором став Іван Оніщук. Тут  
об’єдналося 30 селянських господарств.

А потім була війна. Перший день сво-
го вступу в село і встановлення “нового 
порядку” німецько-фашистські загарб-
ники відзначили розстрілом дільнич-
ного уповноваженого міліції Приймака. 
Потім гестапівці схопили двох комуніс-
тів П. Гаєвського - директора школи та 
С.Яценка - колишнього голову колгоспу. 
Про їхню долю нічого не відомо до цього 
часу. У 1942 р. фашисти схопили і роз-
стріляли Горпину Сімороз та її молодшу 
дочку Антоніну за те, що чоловік її стар-
шої доньки мав зв’язок із партизанами. 
За найменше порушення окупаційного 
режиму жителів по-звірячому били. 13 
жителів села примусово було вивезено 
на каторжні роботи до Німеччини. На-
селення села допомагало партизанам 
продовольством, одягом і збиранням 
зброї. Безпосередньо брали участь у 
партизанських загонах вісім наших се-
лян. У боротьбі проти фашистів у лавах 
Радянської армії брали участь 150 жи-
телів. Близько 80 осіб полягли в боях з 
ворогом. Багато нагороджені орденами 
і медалями. Найбільше урядових на-

город мають М.Сімороз, П.Кураченко, 
І.Кацапчук .

У період з 1946-го по 1953-й роки 
селяни доклали багато праці, щоб від-
будувати заново зруйноване після війни 
господарство.

У 1986 р. після аварії на ЧАЕС плах-
тянці прийняли до своїх осель пере-
селенців із сіл Речиця, Товстий Ліс, 
Буда Чорнобильського району. Су-
часна Плахтянка налічує 745 жителів. 
Село має промислові підприємства 
– ВАТ «Плахтянський дослідний за-
вод ветеринарних препаратів», філію 
- дослідний завод з виробництва вете-
ринарних препаратів ВНП «Укрзоовет-
промпостач», Плахтянське лісництво 
ДП«Київський лісгосп», деревооброб-
ний цех, приватну пилораму. Є в селі 
ветаптека, медамбулаторія, яка обслу-
говує 4 населені пункти, клуб, бібліо-
тека, НВО ЗОШ І – ІІ ступенів – дитячий 
садок, церква, відділення зв’язку, філія 
ощадбанку, 5 приватних магазинів.

Село повністю газифіковане, вулиці 
заасфальтовані, забезпечені вечірнім 
освітленням, майже всі жителі користу-
ються центральним водопостачанням.

історична довідка

Уже доброю традицією для 
жителів Комарівки стало відро-
дження традицій, вшанування 
історії родоводу свого краю. Тож 

щороку відзначають у третю не-
ділю вересня день села у Кома-
рівці. Цьогоріч святкування спів-
пало із святом працівників лісу, 
яке для багатьох жителів є про-
фесійним. Тож громада відзна-
чала подвійне свято. 

Тепла та сонячна погода ви-
далася, ніби на замовлення гро-
мади. У післяобідню пору розпо-
чалися спортивні змагання. На 
шкільному стадіоні у поєдинку 

зійшлися футбольні команди Ко-
марівки та Борівки. Гостинність 
– гостинністю, але програли таки 
гості з рахунком 1:6. 

Продовжилося святкуван-
ня вже у будинку культури, де 
на гостей та жителів села чекав 
святковий концерт. Зі щирими, 
теплими вітальними словами 
звернулася до односельчан та 
гостей сільський голова Людми-
ла Сич та пригостила всіх святко-
вим короваєм. 

Завітав привітати жителів 
своєї малої батьківщини голова 
районної ради Віктор Гудзь. Він 

побажав всім міцного здоров’я, 
великого людського щастя, 
миру, добра і злагоди, безхмар-
ного неба, сонячних днів і щоб у 
домівках завжди панував лад. До 
його привітань долучилися депу-
тат районної ради Ксенія Гудзь, 
головний лісничий Державного 
підприємства Макарівське лісо-
ве господарство, депутат ра-
йонної ради від села Комарівка 
Сергій Кондрацький, лісничий 
Максим Сичевський, директор 
школи Анатолій Сичевський, ве-
теран праці Едуард Бернацький, 
приватний підприємець Галина 
Кучерява.

Звісно, не обійшлося без по-
дарунків та відзнак. На святі при-
вітали та вручили подяки, гра-
моти, грошові премії, подарунки 
від імені райдержадміністра-
ції та районної ради, сільської 
ради, Комарівського лісництва 
ветеранам праці, найстаршим 
та наймолодшим жителям села, 
молодим подружжям, котрі цьо-
горіч стали на весільний рушник, 
багатодітним сім’ям, іменинни-
ці Галині Хруленко. А також тих, 
хто докладав зусилля у напрямку 
розбудови та відродження своєї 
«великої домівки». Не оминули 
увагою і тих, хто закладав фун-
дамент процвітання Комарівки, 
серед них орденоносці села, 
колишні керівники господарства 
та органів місцевого самовря-
дування, сучасники, які повсяк-
денною працею примножують 
добробут сільської громади.

“СЕЛО мОЄ – цЕ ПІСНя СОЛОВ’їНА, цЕ ЛІС, дІбРОВА 
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Р о З Б у д о В у В а т и  З  с е л а
НА СВяТКуВАННя дНя ПЛАХТяНКИ
А в Плахтянці я маю власний будинок. Для мене всі ці 
люди близькі, адже  ми  односельці. Маємо підтримувати 
один одного. Подивіться які тут добрі, працьовиті і тала-
новиті люди живуть.

- З якими запитами до Вас звертаються жителі?
- Щодня отримую велику 

кількість листів з усього району. 
У мене є помічники, вони з ними 
ознайомлюються, допомагають 
краще сформулювати завдання 
і націлено працювати на резуль-
тат. Дехто приходить на прийом, 
декому легше викласти свої дум-
ки у письмовій формі. Діяльність 
депутата без людей не має сен-
су. За кожним селом закріплені 
депутати районної ради. Я з осо-
бливою турботою  дбаю про пен-
сіонерів, бо це наші батьки.Якщо 
ми сьогодні не приділимо увагу 
старшим, то на яке ставлення 
варто чекати завтра від власних 
дітей. 

-Яку з проблем нагального 
характеру вирішили останнім 
часом?

- Я очолюю комісію з питань 
законності і правопорядку. А за-
раз дуже багато запитів щодо 
права на землю. У когось зем-
лю захопили рейдери, комусь 
не вдається оформити доку-
менти. Не хочу перераховувати 
прізвища, бо це буде неетично 
щодо до людей, які потрапили у 
складну ситуацію. Вони опини-
лися у ній не по своїй волі. Я, як депутат, особисто беру 
під свій контроль найболючіші питання і їх вирішую. 

- Ви відремонтували сільську амбулаторію і клуб, до-
помогли багатьом сім’ям 
повернути у власність свої 
землі. Які подальші пла-
ни?

- Життя саме підкаже, 
що і як робити далі. Про-
блем насправді ще дуже і 
дуже багато, і працювати 
є над чим. Треба оснащи-
ти медичним обладнанням 
амбулаторію, придбати 
нові меблі та необхідне об-
ладнання для школи. Бо 
діти, то наше майбутнє, 
то майбутнє всієї України. 
Селяни зрозуміли, що все 
можна змінити і покращи-
ти. Подивіться, як вони 

радіють святу, обіймають один одного, обмінюються по-
дарунками.

- Ви прибули і на свято не з порожніми руками? 
Що даруватимете  цього разу?

- Це подарунок медичний -  автоматичний аналізатор 
крові для сільської амбулато-
рії. Він визначає 20 параметрів 
крові під час аналізу, і, як касо-
вий апарат на чекові,  роздруко-
вує усі характеристики. Якісне 
лабораторне медичне облад-
нання допоможе лікарю краще 
поставити діагноз. До цього 
аналізи доводилось робити по 5 
днів. Вони передавалися у цен-
тральну районну лікарню. Звід-
ти і лікар, і пацієнт повинні були 
чекати на результат. Лікар май-
же тиждень лікував пацієнта без 
аналізів. Тепер за 3-5 хвилин 
можна буде встановити точний 
діагноз.

- Що потрібно для того, аби 
питання, які турбують людей, 
вирішувалися швидко і резуль-
тативно?

- Важливо, щоб жителі ра-
йону частіше зверталися до де-
путатів за підтримкою, писали 
листи, приходили на прийом, 
розказували про свої труднощі, 
бо ми повинні про них знати. 
Інакше депутат не зможе сфор-
мувати правильні завдання пе-
ред собою. Люди повинні від-
чувати себе захищеними з боку 

держави.
…Так, у селі всі люблять і поважають подружжя Ха-

ніних. Семен Григорович жодного селянина не залишив 

поза увагою. Вітав ветеранів з Днем захисника Вітчиз-
ни, його дружина -  Ганна Аркадіївна до святкування Но-
вого року вручила подарунки дітям з малозабезпечених 
родин, вітала  пенсіонерів села з Різдвом Христовим, 
вручала їм продуктові набори, на День Святого Мико-
лая обдаровувала дітей-сиріт. Ні про кого  не забуває 
ця сім’я і її життя в селі внесло позитивні зміни в життя 
односельців.

А тим часом  на святі села був і пишний коровай, і 
пісні, і танці  концертної програми , про яку теж потурбу-
вався С.Г.Ханін. На сцені протягом двох годин виступали 
колективи з Києва: дует «Каліста», танцювальний колек-
тив «Енджилс», ілюзіоніст Сергій Єрмаков. Сільських ді-
тей розважали кілька столичних аніматорів – у музичному 
супроводі грали з дітьми в ігри, малювали кольорові кар-

тинки  на асфальті.
 Після святкового 

концерту селян і гостей 
пригощали короваєм, ва-
рениками з сиром і кар-
топлею, кашею з м’ясом. 
Відбувся й футбольний 
матч між командами сіл 
Плахтянка і Колонщина. 
Перемогу здобули госпо-
дарі поля. А вечір зібрав 
любителів дискотеки і ще 
довго лунала музика над 
Плахтянкою, яка так   ра-
дісно відзначала свято 
села.

анна УсіК.

І НЕПОВТОРНА їХ КРАСА...” 
До Дня села біля сільської ради та бу-

динку культури депутати районної ради 
Валерій Яніцький та Ксенія Гудзь облаго-
родили клумбу. На ній лісники висадили 

ялинку, а працівники сільської ради квіти. 
Щодня вони за нею доглядають, полива-
ють.

На святково вбраній сцені дарували 
свої таланти учасники художньої само-
діяльності будинку культури: жіночий спі-
вочий колектив “Комарівчанка“, співачки 
Каріна Забава, Алла Кратенко, Ольга Літ-

вінчук, Наталія Перепадя гуморист Дми-
тро Сичевський та дитячий танцювальний 
колектив «Тріумф» з Кодри.

У фойє будинку культури були пред-
ставлені роботи 
місцевих умільців 
– Цезарії Бернаць-
кої, Галини Башин-
ської, Валентини 
Крамаренко, Тетяни 
Гачковської, Галини 
Сичевської, Ольги 
Юзефович, Наталії 
Макаренко, Людми-
ли Сич.  Всі із захо-
пленням розглядали 
та милувалися ви-
шитими рушниками, 
картинами, сервет-
ками, килимами, ви-
шитими бісером іко-
нами, написаними 
аквареллю полот-
нами та виробами 
вив’язаними гачком. 
Глядачі вибирали ро-
боту, яка найбільше 
сподобалась. Пе-
реможницею стала 
Ольга Юзефович за 
вишиту бісером іко-
ну Божої Матері.

Після святкового 
концерту на всіх чекали розваги: диско-
тека, конкурси, ігри, лотерея. Працівники 
лісу пригощали присутніх на святі смач-
ною ухою та кулішем. Приємним подарун-
ком для місцевих жителів та гостей став 
святковий феєрверк, який подарував ліс-
ничий Максим Сичевський. 

Марина ільЧеНКО.

Прославшись між 
березових гаїв,  

Неначе немовлятко у колисці, 
Лежить село Мар’янівка 

на килимі полів 
Із льону, жита і пшениці…  

Свідком багатьох подій була ця мо-
лода, свята земля. Вимучена тяжким 
лихоліттям голоду та обпалена війною, 
все ж знову буйно розквітла, відроди-
лась. Стала вічним прихистком для си-
ріт – людей, переселених з Чорнобиль-

ського району. Прийняла їх, мов рідних 
дітей, дарує барвисті поля, пишні ліси, 
світанкові промені, а вони піклують-
ся про неї, розбудовують своє село, 
прославляють його у віршах, піснях та 
справами.

Цього року селу Мар’янівка виповню-
ється 135 років. Та день села, започатко-
ваний місцевою владою, святкують тут 
лише вдруге. Всю душу вклали працівни-
ки будинку культури в підготовку до свят-
кування. Воно було неповторне, гарне, 
масштабне.

душІ РІдна пРистань

' стор.  6.
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Продовження. Поч. 
на 5 стор.

Зібралось в пишній 
залі чимало людей. Заві-
тали на свято в Мар’янівку 
заступник голови рай-
держадміністрації Олек-
сандр Гуменюк, началь-
ник районного відділу 
культури і туризму Ліна 
Факторович, начальник 
фінансового управлін-
ня Світлана Дідківська, 
заступник начальника 
головного управління 
праці та соціального за-
хисту Київської області 
Світлана Шабанова, до-
цент кафедри Інституту 
журналістики Київського 
національного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка, 
громадський діяч, голова 
комітету «Рівність мож-
ливостей» Олександр 
Чекмишев, директор агрофірми «Ки-
ївська» Олег Жихарєв. Хлібом-сіллю 
зустрічали гостей в будинку культу-
ри.

Прозвучав гімн Мар’янівки, слова 
якого написала Надія Рогова, а му-
зику – Анатолій Заброда, і святковий 
концерт розпочався. Гості привітали 

жителів села зі святом та вручили  
нагороди від голови райдержад-
міністрації за вагомий внесок в 
розвиток села сільському голові 
Ніні Савенок, вчителям Юлії  Міх-
но та Інні Племянник. Сільський 
голова коротко розповіла про іс-
торію виникнення Мар’янівки, її 
розвиток, нинішнє життя та май-
бутні перспективи. Вручила по-
дяки жителям села за зразковий 
порядок прибудинкової терито-
рії, адже жителі Мар’янівки працьови-
ті, люблять порядок і красу. Всі двори 
в селі “огорнені” різнобарв’ям квітів 
та духмяних трав, а біля деяких про-
сто викошено траву, побілені стрункі 
деревця. Милують око такі садиби.  
Батькам  були вручені подяки за на-

лежне та зразкове виховання дітей. 
Грамоти за активну участь та ваго-
мий внесок в розвиток села отрима-
ли підприємці  Олександр Цуркан та 
Олег Жихарєв.

Після нагородження до при-
вітального виступу приєднались 
учасники художньої самодіяльності. 

Неочікуваним став виступ 
нового ансамблю «Ясени», 
учасниками якого є стар-
шокласники школи. Хлопці 
просто таки «зірвали» зал, 
заспівавши пісню «Сало» та 
пригостивши усіх присутніх 
смачним салом з хлібом. 
Гарним був і виступ ансамб-
лю «Мар’яночка». Пройняли 
душевністю авторські вірші 
місцевих жителів. Сольні 

виступи також не залишили байду-
жими глядачів. Багата талантами 
Мар’янівка.  Для кожного знайшлась 
пісня, яка припала йому до душі.

Цього ж дня на шкільному ста-
діоні пройшли змагання з футболу 

між трьома міс-
цевими коман-
дами: молодша, 
до якої увійшли 
учні 7-11 класів,  
збірна старших 
школярів і випус-
кників та коман-
да жителів села. 
Першими грали 
шкільні команди, 
де дістали пере-
могу старшо-
класники. Вони 
вибороли пере-
могу і в змаганні 
з найдосвідчені-
шою командою 
та були нагоро-
джені кубком від 
сільського голо-
ви на урочистій 
частині святку-
вання. 

В приміщенні 
будинку культури відбулись змагання 
з тенісу між дітьми шкільного віку. На 
подвір’ї  юні художники взяли участь у 
конкурсі малюнку на асфальті на тему 
«Моє село». Стільки любові і шани до 
рідного села вклали вони в картини. 
Зображували на них свої родини, дру-
зів, малювали село, як велику і загад-
кову країну, таким, як воно здається 
малим його жителям. У фойє відбу-
лась виставка робіт народних уміль-
ців. Неймовірної краси вишиті ікони 
Галини Козарчук, рушники та картини 
Галини Рясенець, Надії Багнюк, Надії 
Слободян, Мотрі Савенок, Валентини 
Цісельської неможливо було омину-
ти. Незабутні враження справили й 
роботи з бісеру: вишита Катериною 
Буйдою ікона та букетики з бісеру Да-
рини Свертоки, ніби справжні, виблис-

кували проти соняч-
ного проміння, яке 
весело зазирало у 
вікна. Свої картини 
-  живопис та графі-
ку виставила, сту-
дентка Київського 
національного уні-
верситету культури 
та мистецтв Люд-
мила Земітіс. Також 
квіткові композиції 
на сільську тематику 
та вишиті картинки 
підготували молод-
ші школярі.

Після концерту 
відбулась святкова 
дискотека. 

...Звеселилась мар’янівська зем-
ля, відпочила від хліборобських буд-
нів, відсвяткувала свій ювілей. І знову 
повертається до повсякденних справ, 
бо ще так багато треба встигнути до 
зими. До нових свят та подій.

Галина ОНіщУК.

душІ РІдна пРистань

Я, як представниця молодіжної 
верстви населення, змушена визнати, 
що ні. Хоч ми з великою насолодою й 
кидаємось у вир «дорослого» життя з 
притаманними  нам молодим, ентузі-
азмом і самовпевненістю, більшість 
спотикається об невдачі. Тому що з 
дитинства, на жаль, не всіх нас батьки 
й освітні заклади спрямовують на сер-
йозне ставлення до самостійного жит-
тя. Оте «якось воно буде» часто стає 
нам на заваді.

А можливостей реалізувати себе 
зараз достатньо. Треба тільки вміти 
визначити свій шлях, поставити   пе-
ред собою мету і йти до неї. Це, як 
подолати   гірську вершину: нелегко, 
часом лячно, непередбачувані об-
ставини, втрати, а ти йдеш наперекір 
всьому, бо попереду – перемога над 
усім цим і  подолана вершина!

Візьмемо для прикладу освіту. 
Бажання стати кваліфікованими фа-

хівцями в майбутньому спонукає до 
вступу у вузи. Вища освіта - це спо-
сіб розвивати свої таланти і здібності, 
творчий потенціал. В процесі навчан-
ня у молодих  людей, крім того, ви-
робляються комунікативні здібності, 
уміння співпереживати у моменти  не-
вдач, радіти успіхам інших людей. Тут, 
крім навчання, у молоді є можливість 
займатися науково-дослідницькою 
роботою. З цією метою створені ради 
молодих учених, де можна представ-
ляти свої наукові розробки і обгово-
рювати їх. 

Все більш популярними у мо-
лодіжному середовищі стають різ-
номанітні клуби за інтересами, які 
об’єднують театралів, любителів му-
зики, поезії, спортивних вболіваль-
ників, крім того, існує всеукраїнська 
асоціація молодих бізнесменів, котрі 
намагаються знайти свій власний 
шлях у розвитку країни. 

Також молодь працює в церковних 
конфесіях, допомагає  пристарілим 
громадянам, бере участь у відновлен-
ні історичних пам’яток, вивчає історію 
рідного краю, займається благочин-
ністю. Це допомагає глибше пізнати 
життя, вчить любити і поважати  іс-
торичне минуле України і її громадян, 
вчить міжнародному співжиттю. 

Те, що жити молодим в майбут-
ньому, - незаперечний факт, тому нам 
не байдуже і політичне життя країни. 
Багато молодих людей беруть участь 
в роботі політичних партій, громад-
ських і благодійних організацій,  ор-
ганів місцевого самоврядування, мо-
лодіжних рухів.

Нинішнє покоління 20-річних на-
родилося вже в незалежній Україні. 
Держава прагне  всебічно сприяти  
розвитку  і самоутвердженню молоді. 
Але ми сподіваємося на більш актив-
ні і рішучі кроки в поліпшенні життя 
молоді і її становленні: забезпечення 
робочими місцями, вирішення жит-
лових проблем, гідної оплати праці, 
надійного соціального захисту мо-
лодих сімей... В такому разі держава 
може спокійно довіряти своє майбут-
нє і передавати  його в надійні руки 
наступних поколінь. 

Юлія ОлеНЧУК.

тОчка зОру

ч и  л е г к о  Б у т и  м о л о д и м ?
   Як всім відомо, молодь – це найбільш активна демографічна 

група. Проте, чи легко бути молодим нині? Звичайно, що ні. Зараз 
здобуття освіти  в школі  чи вищому навчальному закладі триває 
довше, ніж раніше, і тому пізніше  починається самостійне трудове 
життя. Початок його  - це одержання політичних прав, матеріальна 
незалежність від батьків, професійний  ріст, взяття шлюбу.  Але чи 
всі готові до цього?

Продовження. Поч. на 3 стор.
Незаперечним є той факт, що майбутнє кожної країни, її 

політичний, економічний та культурний рівень залежать від 
піклування про здоров’я підростаючого покоління, створен-
ня сприятливих умов для їх повноцінного розвтку і щасли-
вого зростання. Впровадження здорового способу життя, 
діяльність людини в гармонії з навколишнім світом можливі 
лише за умов державного забезпечення неперервності та 
комплексності освітньо-виховного впливу на особистість.

У першу чергу виникає необхідність у зміні ставлення 
населення до власного здоров’я. Має бути філософська 
система поглядів на світ і місце в ньому людини, життєвих 
позицій людини по відношенню до світу і самої себе, у тому 
числі до власного здоров’я, розробка стратегії виживан-
ня і створення нового світогляду на основі формування в 
кожного, починаючи з народження, оздоровчої свідомос-
ті. Найвагоміша роль у формуванні в молоді культу здоро-
вого способу життя належить сім’ї, яка є першим і найваж-
ливішим осередком для становлення особистості в кожній 
дитині, тим основним середовищем, у якому зростають і 
формуються її звички, уподобання, інтереси та потреби. 
Сім’я є природним середовищем для фізичного, психічно-
го, духовного та соціального розвитку людини.

Сьогодні, як ніколи, у суспільстві усвідомлюється со-
ціальна цінність сім’ї, її визначальна роль у вихованні, 
формуванні та розвитку особистості дитини, навичок здо-
рового способу життя. Тому важливим питанням є підви-
щення педагогічної культури батьків, надання їм сучасних 
знань щодо пріоритету здорового способу життя й без-
печної поведінки дітей, підвищення рівня знань батьків з 
проблем ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, репродук-
тивного та статевого здоров’я підлітків і молоді.

Негативний вплив сім’ї на спосіб життя дітей, насам-
перед, пов’язаний з внутрішньою кризою сім’ї: сімейною 
дезорганізованістю, коли сім’я перестає вирішувати на-
віть елементарні проблеми утримання дитини; сімейни-
ми конфліктами, що стають причиною різних стресів у 
дітей; проявом насилля (фізичного, психічного, сексу-
ального); відсутністю почуття любові та взаєморозумін-
ня між членами сім’ї; наявністю шкідливих звичок серед 
членів сім’ї; поблажливістю та непослідовністю санкцій 
щодо проявів шкідливих для здоров’я звичок у дітей, 
слабка дисципліна в сім’ї; нереалізованими очікування-
ми стосовно розвитку та успіхів дитини. Згадані негативи 
треба викорінювати послідовною працею суспільства  за  
державної підтримки.

У Конституції України прописані статті відповідаль-
ності сім’ї, ми маємо Сімейний Кодекс і ряд Законів на 
зміцнення її ролі в суспільстві. Історично формувалися 
риси української сім’ї: згуртованість, любов до праці, 
землі, охайність, вірність. Щоб впевнено будувати мо-
гутню і сильну Українську державу, необхідно культ сім’ї 
підтримувати в суспільстві і державних інституціях. А це 
не тільки підтримка багатодітних, малоімущих, сиріт. Це 
ціленаправлена державна діяльність на широкий вибір 
літератури, періодики, програм  радіо і телебачення з пи-
тань сімейного виховання, проведення активного відпо-
чинку, корисного для дітей і дорослих. 

Настав час на національному рівні швидше змінюва-
ти в засобах масової інформації ситуацію популяризації 
споживацького способу життя на активний та пізнаваль-
ний, корисний для окремої людини і суспільства. 

Маємо жити в суспільстві, де як повітря домінують 
культи: дітей, людей похилого віку, інвалідів, культ здоро-
вого способу життя, зокрема фізичної культури. Коли ми 
досягнемо таких якісних зрушень, Україна буде не тільки 
могутньою і сильною, а стане взірцем для народів і країн 
світу. Формування національної ідеї починається з сім’ї! 
Отож, від гордості за свою сім’ю — до гордості за свою 
Вітчизну!

Руслана ТКаЧУК, 
голова громадської ради при райдержадміністрації, 

аспірант НадУ при Президентові України.

мІцНА СІм’я – 
мІцНА дЕРЖАВА

уКРАїНА НЕ ПЕРЕХОдИТЬ 
НА “ЗИмОВИЙ” чАС

  Відповідний законопроект, зареєстрований у Вер-
ховній Раді, був ініційований народним депутатом від 
Партії регіонів Олегом Надошею, який стверджує, що 
економічна вигода від переведення стрілок, - надумана, 
а от проблеми із здоров’ям - реальні. 

   20 вересня так і сталось. Верховна Рада ухвали-
ла постанову “Про зміну порядку обчислення часу на 
території України”, якою передбачено встановити з 27 
березня 2011 року на території країни часу другого ча-
сового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, 
скасувавши щорічне переведення годинників на “зимо-
вий” і “літній” час. 

Категорично проти збереження зимою “літнього” 
часу висловлювалися українські астрономи, аргументу-
ючи це тим, що, по-перше, людям доведеться збирати 
дітей до школи і йти на роботу у сутінках, тобто, незруч-
ностей зазнаватимуть практично мільйони людей по 
всій Україні. По-друге, за словами вчених, переведення 
стрілок - дозволяє жити людині в ритмі з Сонцем. 

Проте от як коментує ситуацію президент Національ-
ної академії медичних наук України Андрій Сердюк: “Пе-
реведення стрілок годинника на одну годину при переході 
на літній чи зимовий час істотно не впливає на здоров’я“.

Практика щорічного переходу на “зимовий” і “літній” 
час діє сьогодні більш як у 100 країнах світу. СРСР пере-
хід на “літній” час уперше був здійснений у 1917 році, а з 
1981 року став регулярним 

Більш як 30 років стрілки годинника в Україні пере-
водили двічі на рік. Але тепер, коли законопроект ухва-
лено, сперечатись більше нічого.

(УКРіНФОРМ).



7№ 44     23 вересня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.10,23.20 Ера здоров`я.
7.30,0.50 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
13.25 Країна якостi.
13.50 Контрольна робота.
14.15 Наша пiсня.
14.55 Майстер-клас.
15.20 Феєрiя мандрiв. Трус-

кавець.
15.45 В гостях у Д. Гордона.
16.40 Зелений коридор.
16.55 Формула-1. Гран-прi 

Сiнгапура. Квалiфiкацiя.
18.30 Свiт атома.
18.55 Золотий гусак.
19.20 Концерт М. Грицкана 

“Спiваймо разом, друзi!”
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.40 Концерт О. Пєскова.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.45 Питання з О.Березовською.
0.00 День знань.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Чоловiчий клуб.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.

1+1
6.30 М/ф “Смурфi”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
10.55,5.50 “Свiт навиворiт 2: 

Iндiя”.
11.55,4.50 “Екстрасенси проти 

вчених”.
12.55 “Шiсть кадрiв”.
13.35 “Вiд пацанки до панянки 2”.
14.45 М/ф “Вперед i вгору”.
16.35 “Велика рiзниця по-

українському 2”.
17.30 Футбол. Чемпiонат 

України. Металiст (Харкiв) 
- Днiпро (Днiпропетровськ).

19.30 “ТСН”.
20.00 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Динамо (Київ) - Шахтар 
(Донецьк).

22.00 Бойовик “Росiйський 
спецназ”.

23.50 Бойовик “Хiтмен”. (2 к.).
1.25 Бойовик “Без правил 3: 

Реванш”. (2 к.).
3.00 “Грошi”.
3.50 “Особиста справа”.

ІнТер
5.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.40 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 Т/с “Краповий берет”.
17.05 “Юрмала-2009”.
19.10 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.
23.00 Вечiр боксу на “Iнтерi”. 

Макс Бурсак.
1.00 Х/ф “Медовий мiсяць”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Формула кохання”.

ТрК “УКраїна”
6.10,5.10 Срiбний апельсин.
7.10,19.00,3.30 Подiї.
7.30,3.50 Х/ф “Обережно, бабусю!”
9.15 Т/с “Я - охоронець. Кiлер 

до ювiлею”.
13.10,18.00,19.20 Т/с “Пiлот 

мiжнародних авiалiнiй”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
21.15 Х/ф “Дуенья”.
23.15 Т/с “Конвой PQ-17”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Я все ще знаю, що 

ви зробили минулого 
лiта”. (3 к.).

3.00 Щиросерде зiзнання.

ICTV
5.30 Факти.
6.00 Козирне життя.
6.25 Х/ф “Вогненнi брати”.
8.15 Битва нацiй.
9.55 Велика рiзниця по-

українськи.
11.20 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.45 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Дочка якудзи”.
14.35 Джентльмени на дачi.
15.45 Стоп-10.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00,23.35 Наша Russia.
20.00 Х/ф “Вiкiнги проти 

прибульцiв”. (2 к.).
22.35 Самозванцi.
23.55 Т/с “Таксi”.
1.05 Х/ф “Я - легенда”. (2 к.).
2.45 Х/ф “Мачете”. (2 к.).
4.25 Голi i смiшнi.
5.10 Т/с “Костi 4”.

СТБ
5.20 М/ф “Вiннi-Пух”.
6.00 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
7.35 “Караоке на Майданi”.
8.35 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.45 “Їмо вдома”.
9.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
12.20 “Зваженi i щасливi”.
15.50 “Танцюють всi! 4”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.00 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.
1.10 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
3.45 “Мобiльна скринька”.
4.00 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.45 Т/с “Ясновидець”.
5.25 Т/с “Журнал мод”.
6.30 Х/ф “Хто такий Гарi 

Крамб?”
8.00 Х/ф “Втрачена i знайдена”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Кухня на двох.
12.00 Файна Юкрайна.
12.45 Даєш молодь.
13.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 Зроби менi смiшно.
14.40 Фабрика зiрок 4.
17.35 Х/ф “Напруж звивину”.
20.00 Я - Герой!
22.00 Зоряний будинок. 

Напередоднi.
23.00 Х/ф “Пiсля заходу”.
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Рудi”.
3.00 Зона ночi.
3.05 Подорож у втрачене 

минуле.

3.35 У литовський час.
3.50 Там на горi сiч йде.
4.05,4.40 Зона ночi. Культура.
4.10 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
нТн

6.00 “Легенди бандитського 
Києва”.

6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Розбiйний квартет.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Сапери”.
15.00 Т/с “Павутиння 4”.
19.00 Т/с “Бригада”.
22.20 Х/ф “Онг Бак: тайський 

воїн”. (2 к.).
0.40 Х/ф “Техаськi рейнджери”. 

(2 к.).
2.10 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.

субота,  24  вересня

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

неділя,  25  вересня 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.40 Питання з О. Березов-

ською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Ближче до народу.
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Караоке для дорослих.
12.45 Золотий гусак.
13.30 Доки батьки сплять.
13.55 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Сiнгапура.
17.00 Маю честь запросити.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.

18.20 Вiктор Павлик. “Освiдчення”.
19.45 Концертна програма 

газети “Бульвар”. Краще.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Без кордонiв.
1.50 Х/ф “Пеппi Довгапанчоха”.
4.00 Чоловiчий клуб.

1+1
6.55 Х/ф “Iнспектор Гаджет 2”.
8.40 М/ф.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.

10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.
12.15,4.25 “Одружений за 

власним бажанням”.
13.25 “Смакуємо”.
14.00 “Шiсть кадрiв”.
14.35 “Алхiмiя кохання”.
15.30 “Тиждень без жiнок”.
16.30 Х/ф “Службовий роман”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Викрутаси”.
22.05 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 “ТСН”.
0.20 “Tkachenko.ua”.
1.00 Х/ф “Любий Френкi”.
2.55 Х/ф “Росiйський спецназ”. (2 к.).
5.25 “Чотири весiлля”.

ІнТер
4.25 Т/с “Брати-детективи”.
5.50 Вечiр боксу на “Iнтерi”. 

Макс Бурсак.
7.25 М/с “Вiнкс”.
8.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 “Це моя дитина”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.

10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-
вою i Галкiним”.

10.35 Недiля з “Кварталом”.
11.30 “Смачна лiга з А. За-

воротнюк”.
12.25 Х/ф “Шукаю тебе”.
14.20,20.50 Т/с “Я тебе нiколи 

не забуду”.
20.00,1.40 “Подробицi тижня”.
22.45 Х/ф “Трансформери: 

Помста занепалих”.
2.25 Х/ф “Дот”.
3.50 Х/ф “Обертальний момент”. 

(2 к.).
ТрК “УКраїна”

6.00,5.35 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,4.00 Х/ф “Сiм наречених 

єфрейтора Збруєва”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Х/ф “Дуенья”.
12.00,18.00,19.30 Т/с “Пiлот 

мiжнародних авiалiнiй”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
17.00 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
21.25,3.00 Щиросерде зiзнання.

22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Конвой PQ-17”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Я завжди знатиму, 

що ви зробили минулого 
лiта”. (3 к.).

ICTV
6.30 Факти.
6.45 Квартирне питання.
7.40 Анекдоти по-українськи.
8.00 Т/с “Рюрiки”.
8.45 Х/ф “Дочка якудзи”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Велика рiзниця по-українськи.
13.45 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
16.00,19.45 Наша Russia.
17.00 Битва нацiй.
18.45 Факти тижня.
20.10 Т/с “Таксi”.
21.20 Х/ф “Туман”.
1.10 Голi i смiшнi.
2.05 Х/ф “Вiкiнги проти 

прибульцiв”. (2 к.).
3.55 Iнтерактив. Тижневик.
4.10 Т/с “Костi 4”.

СТБ
5.35 М/ф: “Зачарований хлоп-

чик”, “Дюймовочка”.
6.45 Х/ф “Iлля Муромець”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
15.00 “МайстерШеф”.
18.05 “Паралельний свiт”.
19.05 “Битва екстрасенсiв”.
21.15 Х/ф “Була тобi кохана”.
1.15 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.45 Т/с “Ясновидець”.
6.10 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.45 Х/ф “Пiсля заходу”.
10.45 Х/ф “Напруж звивину”.
12.55 Шоуманiя.
13.50 Аферисти.
14.50 Info-шок.

15.50 Х/ф “Гарi Поттер i Кубок 
вогню”.

19.00 Фабрика зiрок 4.
21.40 Фабрика зiрок 4. Голо-

сування.
22.05 Фабрика зiрок 4. Ще не все.
22.50 Х/ф “Мортал Комбат”. (2 к.).
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Амiстад”. (2 к.).
3.30 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.25 Т/с “Павутиння 4”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Розгонщики.
12.00,2.35 “Агенти впливу”.
12.30 “Найкращi бої братiв 

Кличкiв”.
14.35 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.40 Т/с “Бригада”.
19.00,0.50 Х/ф “Новачок”.
21.00 Х/ф “Чистильник”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Хижi води”. (3 к.).
4.10 “Правда життя”.
5.10 “Речовий доказ”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

понеділок,  26  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
12.50 Вiкно до Америки.
13.20 Х/ф “Зберегти мiсто”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Доки батьки сплять.
16.10 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
19.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.20 Про головне.
19.50 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Футбольний код.

22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.

23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Д/ф “Клiнт Iствуд, щирий 

стрiлець”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 2”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05,2.05 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мело-

драми”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Дикi i смiшнi”.
12.15 Комедiя “Службовий 

роман”.
15.10 Комедiя “Викрутаси”.
17.00 “ТСН. Особливе”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.20 “Iлюзiя безпеки. Свято 

живота”.
23.20 “Tkachenko.ua”.
0.20,4.00 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к.).
2.20 Мелодрама “Любий 

Френкi”.
4.50 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
5.35 “Чесно”.

ІнТер
5.30 Х/ф “Шукаю тебе”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
13.10 “Сiмейний суд”.
14.10 “Юрмала-2009”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.

20.35 Т/с “Свати 4”.
21.35 Т/с “Знахар 2”.
23.55 “Крим. Новiтня iсторiя”.
0.20 Т/с “Сiмейна iсторiя”. (2 к.).
3.55 “Подробицi” - “Час”.
4.45 Т/с “Спецкор вiддiлу 

розслiдувань”.

ТрК “УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Не за за-

коном гiр”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
21.15 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
22.20 Х/ф “Мумiя 3: Гробниця 

iмператора драконiв”.
1.00 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.10,1.50 

Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Провокатор.
10.05 Х/ф “Конго”.
12.25,13.00 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
12.45 Факти. День.
14.55 Х/ф “Туман”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.50 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,3.15 Свобода слова.
2.00 Т/с “Костi 4”.
2.45 Факти.

СТБ
6.00,2.15 “Бiзнес”.
6.05,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
6.50,23.15 Т/с “Доктор Хаус”.
7.50 “Зоряне життя. Випробу-

вання алкоголем”.
8.50 Х/ф “Була тобi кохана”.

12.50 “Битва екстрасенсiв”.
15.00,0.15 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. ВIА Гра”.
20.10,22.40 “Феномен”.
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.20 Х/ф “Спокуса”.
3.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 Т/с “Ясновидець”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Пiсля заходу”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Тру Джексон”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55,19.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
20.40 Батьки i дiти.
21.40 Аферисти.
22.40 Новий погляд.

1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Новий погляд.
1.55 Х/ф “Ямакасi”.
3.15 Зона ночi.

нТн
6.10 Х/ф “Вантаж без марку-

вання”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Анатомiя 

“швидкої”.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.25 Т/с “Версiя”.
15.15 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
16.50 Х/ф “Вiйна”.
18.30,3.00 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.10,5.15 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
0.20 Х/ф “Чистильник”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

  Вихователька  Макарівського дитячого сад-
ка «Теремок» Валентина Григорівна Дорошенко 
все своє життя присвячує дітям. Надзвичайно 
приємно бачити, як до такої доброї, сердечної 
людини тягнеться малеча, а вона, як ніхто, відчу-
ває коли її люблять. «Садочок – моя друга домів-
ка, де мене завжди зустрічають відкриті серця й 
усміхнені личка моїх вихованців. Тоді я забуваю 
про всі негаразди. Турботи залишаються за до-
машнім порогом. А в садочок я намагаюсь при-
нести лише позитивні емоції і доброту, - розпо-
відає Валентина Григорівна. - Не уявляю свого 
життя без моїх колег, без дітей. Я – мала частин-
ка цього дивовижного дитячого світу. І ставлюсь 
до нього з великою відповідальністю: малят ба-
гато, кожному слід приділити увагу, допомагати 
їм, опікуватися ними, щоб батьки були спокійні 
за своїх дітей». 

   Безмежна любов  до дітей – це великий дар і  
талант від Бога, даний Валентині Григорівні. Для 
неї щастя бути першою вихователькою в житті 
дитини, закладати в малі серця навички світо-
сприйняття.  

27 ВЕРЕСНя — дЕНЬ ВИХОВАТЕЛя І ВСІХ дОШКІЛЬНИХ ПРАцІВНИКІВ
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п’ятниця, 30  вересня

середа, 28  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.40 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Театральнi сезони.
13.10 Х/ф “Сталiнград”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
17.30 Т/с “Коли сонце було 

богом”.
19.00 Про головне.
19.40 Хочу, щоб ти була.
20.05 Харкiв. Концерт на 

Печенiзькому полi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15 Експерт на зв`язку.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Слово регiонам.
1.35 ТелеАкадемiя.
2.35 Т/с “Вiддiл убивств”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 2”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.45 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.50 “Чесно”.
12.40 “Iлюзiя безпеки. Таємни-

ця Ноєвого ковчега”.
13.30,4.35 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
14.50,2.10 Т/с “Новини”.
15.45 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 

Шахтар (Україна) - Апоел 
(Кiпр).

0.00 “Зняти все”.
0.25,3.45 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к.).
3.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. 

(2 к.).
ІнТер

5.30,16.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10”.

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

7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 
ранком.

7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Т/с “Свати 4”.
13.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Свати 4”.
23.55 Д/ф “Емануїл Вiторган i 

Алла Балтер. По обидвi 
сторони життя”.

1.05 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”. 
(2 к.).

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

шуку дiтей.

3.25 Д/ф “Теорiя правди”. 
Бермудський трикутник.

4.40 Т/с “Спецкор вiддiлу 
розслiдувань”.

ТрК “УКраїна”
6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна 

полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Хрещений 

батько Олександр Роз-
енбаум”.

15.35,2.30 Щиросерде 
зiзнання.

16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випро-

бування”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
0.50 Т/с “Конвой PQ-17”, 5 i 6 

с. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.30 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.10,1.35 

Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.35 Надзвичайнi 

новини.
10.35,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.45 Пiвденне Бутово.
14.45,20.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Фар Край”. (2 к.).
1.45 Т/с “Костi 4”.
3.05 Х/ф “Аварiя”. (2 к.).

СТБ
6.10,2.45 “Бiзнес”.
6.15 Д/ф.
6.45,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
7.40,23.55 Т/с “Доктор Хаус”.
8.40,18.55 “Моя правда. ВIА 

Гра”.
9.50 Х/ф “Римується з 

любов`ю”.
12.00 “Фермер шукає дружину”.

13.50 “Правила життя. Вулична 
отрута”.

14.55,0.55 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МайстерШеф”.
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.50 Х/ф “Гардемарини, 

вперед!”
4.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Вискочка”.
11.45,22.35 Т/с “Щасливi 

разом”.
13.00 Знову разом.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Тру Джексон”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55,19.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.40 Ревiзор.
21.40 Зроби менi смiшно.
1.05 Служба розшуку дiтей.

1.10 Х/ф “Рядова Бенджамiн”.
2.55 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.25 Х/ф “Буднi карного роз-

шуку”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.15 

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

ня на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 

6”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.40 Т/с “Версiя”.
15.30 Х/ф “Берег порятунку”.
16.50 Х/ф “Вiйна”.
18.30 “Правда життя”. 

Мужнiсть справжня та 
iлюзорна.

0.30 “Покер Дуель”.
1.15 “Легенди карного роз-

шуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.45 Д/ф “Роковий будинок 

Ковалевського” iз циклу 
“Загублене мiсто”. Фiльм 2.

10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
12.50 Околиця.
13.20 Х/ф “Сорок перший”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Концертна програма 

“Гумор у Кремлi”.
20.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
21.00 Пiдсумки дня.
21.25,1.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Експерт на зв`язку.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
2.10 Слово регiонам.
2.25 Свiтло.
2.55 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.05 Т/с “Сержант Рокка 3”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45,4.05 “Iлюзiя безпеки. 

Великi комбiнатори”.
13.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00,2.25 Т/с “Новини”.
15.55 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.

20.15 “Велика рiзниця по-
українському 2”.

21.10 Бойовик “Слiдопит”. (2 к.).
23.00 Бойовик “Звiр у клiтцi”. (2 к.).
0.45,4.50 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к.).
3.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. 

(2 к.).
ІнТер

5.30,16.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10”.

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

7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 
ранком.

7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Свати 4”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 “Шоу №1”.
23.00 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.30 Х/ф “Великi перегони”.

4.00 “Подробицi” - “Час”.
4.45 Т/с “Спецкор вiддiлу 

розслiдувань”.
ТрК “УКраїна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
13.00 “Хай говорять. Всi таємницi 

Михайла Муромова”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
22.15 Т/с “Я - охоронець. 

Охоронець Каїна”.
2.00 Х/ф “Самотня бiла жiнка 2: 

Психоз”. (3 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.35 Факти.

5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.35 

Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.50 Пiвденне Бутово.
14.45 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.20 Х/ф “Ключ саламандри”.
22.40 Х/ф “Острiв доктора 

Моро”. (2 к.).
0.45 Самозванцi.
1.50 Т/с “Костi 4”.
3.05 Х/ф “Дженнiфер 8”. (2 к.).

СТБ
6.05,2.40 “Бiзнес”.
6.10 Д/ф.
6.35 “Зоряне життя. Зорянi 

комплекси”.
7.40,0.55 Х/ф “Маша i море”.
9.45 Х/ф “Любов слiпа”.
17.45,22.00 “Вiкна-новини”.

17.55 Х/ф “Дiвчата”.
20.00,22.45 “Танцюють всi! 4”.
23.45 “ВусоЛапоХвiст”.
2.30 “Вiкна-спорт”.
2.45 Х/ф “Гардемарини, вперед!”
5.00 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Назад в майбутнє”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Прибульцi на горищi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.20 Знову разом.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Тру Джексон”.
15.45 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 7”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
22.35 Х/ф “Золотий компас”.

1.10 Х/ф “Затягни мене в 
пекло”. (3 к.).

2.45 Зона ночi.
нТн

6.00 “Легенди бандитської 
Одеси”.

6.30 Х/ф “Берег порятунку”.
7.45,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.00,5.20 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
12.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Лiговка”.
15.35 Х/ф “Беремо все на себе”.
17.25 Х/ф “Дачна подорож 

сержанта Цибулi”.
19.20 Х/ф “Вiкiнг”.
0.20 Х/ф “Пiрат острову 

скарбiв”. (3 к.).
2.25 “Правда життя”.
3.25 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Укра-

їно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.45 Дiловий 

свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.50 Кордон держави.
13.05 Країна якостi.
13.30 Х/ф “Сталiнград”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
17.30 Т/с “Коли сонце було 

богом”.
18.55 Про головне.
19.25 Концертна програма Б. 

Моїсеєва.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.

22.55 Трiйка, Кено, Мак-
сима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.45 Слово регiонам.
3.15 Д/ф “Далай Лама, життя, 

що повторюється”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 2”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Свято 

живота”.
13.45,4.35 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
15.00 Т/с “Новини”.

15.55 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.45 “Зняти все”.
0.10,3.50 Т/с “Закон i по-

рядок. Злочинний намiр”. 
(2 к.).

2.00 Т/с “Новини”.
2.50 “ТСН”.
3.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. 

(2 к.).
ІнТер

5.30,16.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10”.

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

7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 
ранком.

7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Т/с “Свати 4”.
13.20 “Слiдство вели...” з 

Л.Каневським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.

20.35 Т/с “Свати 4”.
21.40 Т/с “Знахар 2”.
23.55 “Моя країна”.
0.15 Д/ф “Жадiбнiсть”.
1.15 Х/ф “Максимальний 

ризик”. (2 к.).
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.25 Д/ф “Теорiя правди”. 

Вампiри.
4.40 Т/с “Спецкор вiддiлу 

розслiдувань”.
ТрК “УКраїна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна 

полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Улюблено-

му чоловiку вiд улюбленої 
дружини”.

15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.

0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Мумiя 3: Гробниця 

iмператора драконiв”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.25,3.10 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10,2.15 

Спорт.
7.45 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.25 Надзвичайнi 

новини.
10.35,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.40,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.50 Пiвденне Бутово.
14.45 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Сфера”. (2 к.).
2.25 Т/с “Костi 4”.
3.50 Х/ф “Конго”.

СТБ
6.10,2.30 “Бiзнес”.
6.15 Д/ф.

7.05,18.10 “Неймовiрна правда 
про зiрок”.

8.05 Т/с “Доктор Хаус”.
9.05,19.00 “Моя правда. ВIА 

Гра”.
10.10 Х/ф “Спокуса”.
12.10 “Феномен”.
14.55,0.45 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Правила життя. Вулична 

отрута”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”.
2.20 “Вiкна-спорт”.
2.35 Х/ф “Римується з любов`ю”.
4.15 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Ямакасi”.
11.15,22.45 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.45 Батьки i дiти.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Тру Джексон”.
15.50 Т/с “Друзi”.

16.55,23.50 Т/с “Вiдчайдушнi 
домогосподарки 7”.

17.55,19.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
20.40 Знову разом.
21.40 Хто проти блондинок?
1.15 Х/ф “Вискочка”.
2.50 Зона ночi.

нТн
6.05 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
7.45,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.00,5.10 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-

Йорк 6”.
12.30,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.25 Т/с “Версiя”.
15.15 Х/ф “Буднi карного роз-

шуку”.
17.00 Х/ф “Вiйна”.
18.30 “Речовий доказ”. Доля 

засуднаречений манiякiв.
0.20 Х/ф “Хижi води”. (3 к.).
2.30 “Правда життя”.
3.35 “Агенти впливу”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.

вівторок,  27  вересня

четвер, 29   вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф “Крiзь вогонь”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
17.30 Т/с “Коли сонце було богом”.
19.00 Без кордонiв.
19.20 На добранiч, дiти.
19.35,21.55 Концерт П. Зiброва.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30,0.10 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Слово регiонам.

1.35 ТелеАкадемiя.
2.35 Т/с “Вiддiл убивств”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 2”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05,3.25 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.45 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Домову-

чительки”.
13.35,4.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.55,2.35 Т/с “Новини”.
15.50 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.00 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.00 “Чотири весiлля”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. 

Маккабi Тель-Авiв (Iзраїль) 
- Динамо Київ (Україна).

0.25 “Зняти все”.
0.50,1.45 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к.).
3.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. 

(2 к.).
ІнТер

5.25,16.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10”.

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

7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 
ранком.

7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Т/с “Свати 4”.
13.20 Т/с “Слiдство вели...” з 

Л.Каневським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Завiрюха”. (2 к.).
0.35 Х/ф “Над законом”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Служба Розшуку дiтей.
2.55 Д/ф “Теорiя правди”. Джек-

Рiзник.

3.45 “Знак якостi”.
4.40 Т/с “Спецкор вiддiлу 

розслiдувань”.
ТрК “УКраїна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна 

полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Позаклас-

ний урок”.
15.35,2.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”..
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
0.50 Т/с “Конвой PQ-17”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.20,3.05 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.

6.35,9.25,12.55,19.10,2.05 
Спорт.

7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.15 Надзвичайнi 

новини.
10.35,16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.50 Пiвденне Бутово.
14.45,20.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Дженнiфер 8”. (2 к.).
2.20 Т/с “Костi 4”.
3.35 Х/ф “Фар Край”. (2 к.).

СТБ
6.00,2.55 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф.
6.30,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
7.30,0.00 Т/с “Доктор Хаус”.
8.30 “Моя правда. ВIА Гра”.
9.45 Х/ф “Трактир на 

П`ятницькiй”.
11.40 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
14.50,1.00 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 “Моя правда. Стас 

Шурiнс. Всiм бiдам на зло”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
2.45 “Вiкна-спорт”.
3.00 Х/ф “Гардемарини, 

вперед!”
4.10 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Х/ф “Рядова Бенджамiн”.
11.50,22.50 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Тру Джексон”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.55 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55,19.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
20.40 Кухня на двох.
21.40 Мрiї збуваються.
1.20 Служба розшуку дiтей.

1.25 Х/ф “Сонячнi перегони”.
2.55 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.30,15.35 Х/ф “Берег по-

рятунку”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.20 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 

6”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Лiговка”.
16.50 Х/ф “Вiйна”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. О. Марiнеско. Вiд 
героя до ЗК.

0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Легенди карного розшуку”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.
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Ніжна волокниста структура бананів 
покращує перистальтику шлунку. Вони 
- хороша профілактика виразки шлунку 
і дванадцятипалої кишки. Банани мож-
на вважати і щадним видом їжі - не ви-
падково їх включають у дієти людей, які 
страждають на гастрит і гастродуоденіт, 
захворювання нирок, печінки і жовчови-
відних шляхів.

Як і всі фрукти, банани містять у 
своєму складі вітамін С, що є потужним 
антиоксидантом, який подовжує мо-
лодість усього організму і допомагає 
боротися із застудою. Банани рекомен-
дують і тим, хто прагне мати гладеньку 
і чисту шкіру та здорове, блискуче во-
лосся. Ці чарівні перетворення стають 
можливими завдяки тому, що до складу 
бананів входить вітамін Е. Його ще на-
зивають “вітаміном гарного настрою”: 
якщо цього вітаміну в організмі бракує, 
людина стає схильною до різних депре-
сій. 

А кому не знайома ситуація, коли 
їсти хочеться, а нормально поїсти мож-
ливості немає? У такому разі прийде 

на допомогу банан: він приглушить від-
чуття голоду як мінімум на годину, без 
зайвої тяжкості в шлунку. До речі, в 100 
грамах бананів міститься приблизно 
65,5 ккал, 1,5 г білків, 0,1 г жирів і 21 г 
вуглеводів.

Але при всій бездоганності бананів, 
у них є й недоліки. Їх не рекомендуєть-
ся їсти тим, у кого підвищене згортан-
ня крові, що супроводжує такі захво-
рювання, як тромбофлебіт та ішемічна 
хвороба серця. 

З обережністю рекомендується їсти 
банани і людям, схильним до повно-
ти, оскільки вони дуже калорійні. У той 
же час досить ефективними вважають 
бананові дієти: суть їх у тому, щоб про-
тягом 3-7 днів харчуватися або одними 
бананами, або бананами і знежиреним 
молоком. 

І, нарешті, останній недолік - в їх 
алергенності. Звичайно, з апельсинами 
або полуницею їх порівнювати не мож-
на, але дітям віком до трьох років, у яких 
ще досить нестійка травна система, ба-
нанів все-таки краще давати менше.

домашня омолоджуюча 
маска 

Для неї потрібно: банан, 
жовток яйця, ложка меду і сто-
лова ложка сметани (вершків).

Подрібнити і змішати всі ін-
гредієнти, нанести на обличчя 
на 15 хвилин, після цього мас-
ку акуратно зняти за допомо-
гою вологої серветки.

Банан містить велику кіль-
кість вітаміну Е, який є важ-
ливим елементом для нашої 
шкіри. Маска з банана дуже 
поживна, до того ж вона допо-
магає розгладити шкіру, при-
брати сухість і стягнутість, по-
ліпшити колір обличчя.

Наносити маску двічі на тиж-
день.

Майже 75% жителів нашої планети при-
наймні раз у житті стикалися з цією пробле-
мою, яка впевнено займає мало не третє 
місце за поширеністю серед усіх хвороб. 
депресія - це насамперед розлад настрою, 
коли переважають пригніченість і сум. 

Але людина не спроможна увесь час бути в 
доброму гуморі, вона болісно переживає втра-
ти та невдачі. Тому інколи досить тяжко зрозу-
міти, коли саме починається депресія. Варто 
спитати себе: чи є в мене якісь бажання, чи 
можу я сміятися і радіти, з оптимізмом диви-
тися в майбутнє, відчувати життя? Негативна 
відповідь на ці запитання дає підставу замис-
литися про можливу депресію. Звичайно, такий 
стан триває не день-два, а принаймні тиждень 
і навіть більше.

Хвороба також може мати цілком фізіологічні 
прояви - слабість, бракує сил, небажання щось 
робити. Найпростіші справи видаються нездо-
ланними, а невеличкі проблеми - розміром із 
слона. Надзвичайно тяжко приймати рішення, 
мучить немотивоване відчуття провини. Вран-
ці хворі на депресію дуже тяжко прокидаються і 
встають із ліжка, хоча в інших, навпаки, можливе 
безсоння, і прокидаються вони дуже рано. У разі 
тяжкої депресії можуть з’являтися думки про са-
могубство, безцільність життя. Це дуже небез-
печний симптом, і відразу потрібно звертатися 
до фахівця.

А тепер деякі поради, які, сподіваємось, до-
поможуть вам.

• У будь-якому випадку потрібно вставати з 
ліжка і одягатися. Якщо ви будете проводити в 
ньому весь день, почуватиметеся ще гірше.

• Уникайте заспокійливих препаратів без 
рецепта чи алкогольних напоїв. “Коктейль” з 
депресії, ліки та алкоголь - дуже небезпечна 
річ.

• Дотримуйтесь збалансованої дієти. Якщо 
у вас немає апетиту, їжте легку їжу невеликими 
порціями.

• Спробуйте зайнятися тим, що вам прино-
сило задоволення, наприклад, читанням, слу-
ханням музики тощо.

• Навіть якщо ви не відчуваєте в собі на-
тхнення, спробуйте взяти участь в релігійних, 
соціальних чи інших видах діяльності.

• Регулярно займайтеся фізичними впра-
вами, або просто гуляйте на свіжому повітрі.

• Заведіть щоденник, в якому намагайтеся 
описати свої почуття. Це допоможе побачити 
наслідки деяких речей у перспективі.

• Спробуйте поділитися своїми почуттями з 
кимось. Як правило, це краще, ніж тримати все 
у собі.

• Ставте перед собою реальні цілі. Розділіть 
великі завдання на дрібніші та розставте пріо-
ритети. Робіть те, що можете, і коли можете.

• Намагайтеся підтримувати позитивне 
ставлення до світу - пам’ятайте, що для того, 
щоб почувати себе краще, потрібен час, і ваш 
настрій поступово поліпшиться.

Переважна більшість любителів 
ароматного напою стверджують, 
що якщо їх цього позбавити, то їх 
долатиме непереборна сонливість, 
значно зменшиться і пра-
цездатність. Проте вчені 
вважають, що часто цей 
сильно перебільшений 
ефект заснований на са-
монавіюванні. Дослідники 
з британського універси-
тету Іст Лондон вважають, 
що нібито властивості 
кави, що бадьорять, швид-
ше викликані непохитною 
вірою його прихильників у 
появу тонізуючого ефекту, 
ніж безпосереднім впли-
вом на організм.

Учені довели це за до-
помогою доволі простого 
досвіду, для участі в якому за-
просили 88 добровольців віком 
від 18 до 47 років. Усі вони були 
великими любителями кави і ви-

пивали її щодня не менш як дві 
чашки.

Всі учасники взяли участь у тес-
тах, за допомогою яких визначалася 

швидкість їхньої реакції, і виконання 
завдань, пов’язаних з концентрацією 
уваги, і які потребують певного на-
пруження інтелекту.

У першій серії піддослідні викону-
вали завдання за умови, що за кілька 
годин до цього вони взагалі не пити-
муть кави.

У другій серії тестів перед почат-
ком експерименту частина учасників 
експерименту отримувала декофе-
їнізовану каву, тобто вміст кофеїну 

у напої практично дорівнював 
нулю, проте їм говорили, що це 
першокласна арабіка.

Інша частина групи пила 
дійсно натуральну каву високої 
якості, але їм говорили, що це 
кава без кофеїну. Учасники з цієї 
групи, цілком упевнені в тому, що 
п’ють декофеїнізований напій, 
не показали покращення резуль-
татів порівняно з першою серією 
експериментів. Зате піддослідні 
з групи, які пили каву без кофе-
їну, але не знали про це, помітно 
покращили свої показники під 
час виконання тестів порівняно з 
першим експериментом. 

Це стало можливим лише завдя-
ки силі самонавіювання - причому під 
його впливом мимоволі опинилися і 
ті й інші, переконані учені.

фруктОве дивО

НАШ “СЕРдЕчНИЙ” дРуг - бАНАН 
наше здОрОв’я

ЩО ТАКЕ дЕПРЕСІя І 
яК її ПЕРЕмОгТИ?

це — цікавО

НЕВЖЕ “КАВОВИЙ ЕФЕКТ” ЛИШЕ 
САмОНАВІЮВАННя?

Замульчуйте грунт навколо рододендронів. У цих рос-
лин поверхнева коренева система, тому коріння страждає 
від нестачі вологи. Настала пора збирати насіння квіткових 

літників. Просушіть їх і збері-
гайте до наступного року. Не 
забудьте вчасно підв’язати 
до кілочків високі рослини, 
як наприклад, жоржини. По-
ривчастий дощ і вітер мо-
жуть зламати їх. Якщо дов-
го немає дощів, поливайте  
газон, причому краще один 
раз на тиждень і рясно, ніж 
щодня і помалу. 

Коли листя гладіолусів 
почне жовтіти, саме час ви-
копати цибулини, промити 
і потримати 15-20 хвилин, 
щоб стекла вода та загор-
нути в газетний папір. Все 

це потрібно зробити так, щоб не переплутати сортність. По-
класти на просушування в тепле місце. Бульби бегонії  кра-
ще пересадити в горщики із землею і закласти на зимове 
зберігання в прохолодне темне місце. Жоржини з настан-
ням нічних заморозків підгорнути, а наприкінці місяця або 
на початку жовтня обережно викопати вилами, промити, 
вирізати тонкі корінці, скласти в ящик, забезпечивши кожен 
екземпляр сортовою етикеткою і покласти на просушуван-
ня в тепле місце, а потім - зберігати в темному прохолодно-
му місці.

Навколо клематисів розпушують грунт, прополюють 
бур’яни і, якщо необхідно, поливають. Великі кущі викопу-
ють, ділять і висаджують у підготовлені ями, заглиблюючи 
стебла на 5-7 см.

Не чекаючи повного відмирання листя, наприкінці місяця 
зрізають секатором стебла піонів “урівень” із землею. Все-
редині і навколо куща виполюють бур’яни, розсипають су-
перфосфат і калійне добриво (краще золу) і розпушують.

Починають висадку тюльпанів, гіацинтів, нарцисів на 
клумбах, рабатках, газоні під деревами з південної сторони.

у саду і на гОрОді

ЩЕ НЕ ВІдцВІВ ВАШ САд 

згідно з легендою, саме таким пирогом при-
гощали своїх гостей сто років тому сестри Ма-
рина і анастасія Цвєтаєви. спробуйте і не роз-
чаруєтеся.

 для тіста треба взяти:  півтори склянки борошна 
(склянка - 240 мл), половину  склянки сметани,  150 г 
вершкового масла розтопленого й охолодженого, по-
ловина  ч. л. згашеної соди, 3/4 склянки цукру, 1 яйце. 
Для начинки - 1 кг яблук.

крем:  склянка сметани,  яйце, 3/4 склянки цукру, 
3 ст. л. борошна.  

Тісто вимісити все відразу (воно буде м’яким) і  пря-
мо руками розподілити по формі. Зробити невисокі 
стінки. Яблука почистити, порізати тонкими скибками.

 Для крему-залиття у сметану покласти яйце, цу-
кор, 3 ст. л. борошна і трохи збити до однорідності.

Яблука рівномірно викласти на тісто, зверху залити 
кремом і випікати в духовці при температурі 180-200 гра-
дусів. Час приготування - від 50 хвилин до години. Можна 
залишити в духовці дійти ще хвилин на 10-20. Після того, 
як пиріг повністю вихолоне,  нарізати на шматочки.

 Якщо наступного дня у вас залишиться декілька 
шматочків, ви здивуєтеся, наскільки вони смачні. За-
гуслий крем дає якийсь особливий смак, так що деякі 
господині вважають за краще готувати цей пиріг  за-
здалегідь.

Смачного!

Ми вже давно не сприймаємо його як екзотичний фрукт, тому що сьогод-
ні купити банан можна скрізь, а такого високого звання він удостоївся за те, 
що є одним з найкращих харчових джерел калію. з’їдаючи по 3-4 банани 
на день, можна заповнити майже половину добової норми цього найваж-
ливішого для нашого організму металу. а, як відомо, калій потрібний для 
нормального функціонування серцевого м’яза. тому регулярне вживання 
бананів знижує ризик розвитку інсульту, інфаркту міокарда і нормалізує 
тиск. крім того, банани є чудовим захисником наших судин. Ці фрукти запо-
бігають відкладенню жирів, знижуючи ймовірність розвитку атеросклерозу. 
вони допомагають людині набути стресостійкість, поліпшити пам’ять і пра-
цездатність, врятуватися від безсоння.

статистика, яка, як відомо, знає все, стверджує, що щодня жителі 
планети випивають більш як 2 мільярди чашок кави. висока її популяр-
ність викликана здатністю бадьорити.

рецеПт нОмера

З НАчИНКОЮ 
З АНТОНОВКИ...

Головне місце в ньому зараз займають хризантеми, айстри і жоржини.  а ось для троянд сезон закінчується. 
зрізайте в них зів’ялі квітки, щоб рослини не витрачали сили на утворення плодів.
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пРо   пРиЗоВ гРомадян 
укРаїни на стРокоВу 

ВІйськоВу служБу Восени 
2011 Року

1. На підставі Закону України “Про військовий 
обов’язок і військову службу” та Указу Президента 
України від 4 листопада 2010 р. № 1009/2010 “ Про 
строки проведення чергових призовів, чергові призо-
ви на строкову військову службу громадян України та 
звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році“, 
провести призов громадян на строкову військову 
службу восени 2011 року.

2. На призовну районну комісію для призову на 
строкову військову службу викликаються усі грома-
дяни 1993 року народження, яким в період чергового 
призову виповниться 18 років, а також громадяни, які 
народились у 1986-1993 р., у яких закінчилась від-
строчка від призову, або не призвані раніше на стро-
кову військову службу з різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строко-
ву військову службу, зобов’язані прибути на призовну 
дільницю за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе № 66 
в зазначений час з документами, що вказані в особис-
тих повістках. Громадяни, які не отримали особистих 
повісток для призову на строкову військову службу, 
зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат 
1 жовтня 2011 року, маючи при собі документи, які за-
свідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призо-
ву на строкову військову службу і тимчасово перебу-
вають на території Макарівського району, зобов’язані 
негайно повернутися до місця постійного проживан-
ня та з’явитися у районний військовий комісаріат для 
проходження призовної комісії.

5. Громадяни, які ухиляються від призову і не 
з’являються за повісткою до військового комісаріату, 
несуть відповідальність згідно з чинним законодав-
ством.

6. Керівники підприємств, установ, організацій, ко-
оперативів та навчально-виховних закладів, незалеж-
но від підпорядкування і форм власності зобов’язані 
викликати призовників з відряджень для забезпечен-
ня своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

7. Наказ довести до всіх організацій, підприємств, 
установ, навчальних закладів району.

Роман сМОлЯНіНОв, 
військовий комісар Макарівського районного 

військового комісаріату, підполковник.

20 вересня відзначив свій ювілей – 85-річчя від 
Дня народження 

КНаПИш володимир Тимофійовч.
З цією подією його вітає вся родина:
Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло,
І щоб щедрою сонячна доля була,
Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,
Щастя Вам і людського тепла!

син, невістка, онуки, правнук владислав.

З нагоди славної ювілейної дати — 80-річчя від 
Дня народження щиросердно поздоровляємо

ГОНЧаРУК лідію Онуфріївну  з бишева,
КОжУХ віру сергіївну з Макарова,
ЮХИМеНКО Євдокію Миколаївну 
з Гавронщини,
сеМеНЧеНКО Ніну Наумівну з Колонщини,
беРНадсьКОГО володимира андрійовича 
з Комарівки.
Зичимо Вам від душі міцного здоров’я та щастя. 

Хай любить Вас родина і шанують люди. Нехай по-
дальші роки несуть Вам тільки радість, мир, злагоду, 
повагу, достаток, тепло, добро і задоволення від про-
житого дня. Усіляких Вам життєвих гараздів, шановні 
ювіляри, на довгі-довгі роки!

З повагою президія районної організації ветера-
нів України.

дирекція, профком та трудовий колектив Ма-
карівського НвК «зОш і ст. – районна гімназія» 
щиро вітають з ювілейною датою – 70-річчям від Дня 
народження вчителя фізкультури

шевЧеНКа  
анатолія Мироновича.

Сьогодні рівно – 70
В житті Вашім минає,
А скільки їх ще на шляху –
Проте ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь, -
Прекрасним, ніжним, чистим.

З любов’ю і повагою, усім теплом наших сердець 
поздоровляємо із ювілейною датою – 65-річчям від 
Дня народження нашу любу, дорогу ювілярку

дОвГИЧ Марію іванівну.
Матусю, голубко Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Рідна матусенько, наша Ви горлице,
Діти й онуки до Вас усі горнуться.
В цей день ми дяку складаємо,
Здоров’я і многая літ Вам бажаємо,
Дякуємо мамо за те, що зростили,
Дякуємо мамо за те, що навчили,
Дякуємо мамо за Ваші недоспані ночі,
За ласку терпіння і муки,
Ми нині з любов’ю, матусенько рідна,
Цілуємо Ваші натруджені руки.
Ми любимо Вас за людяність і щирість,
За теплі і розрадливі слова,
То хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага.

діти, зяті, онуки.

бОжКа анатолія івановича
вітає щиро вся родина у день, коли Вам – 50.

Хай пахучим цвітом стелеться дорога,
Хай відходить в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

дружина, дочка з сім’єю.

Нехай цей осінній сонячний день теплом зігріє, 
подарує нашому дорогому ювіляру

бОжКУ анатолію івановичу
з нагоди 50-ти річчя від Дня народження

Здоров’я, добра й довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай крізь буде лад - на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов - від людей, а ласка - від Бога.
Хай радісно в серці весна процвітає,
Хай Мати Пречиста на крилах тримає,
Хай Бог Тобі силу й здоров’я дає,
Зозуля 100 років Тобі накує!

люблячі мама, брати сергій 
та вячеслав з сім’ями.

адміністрація, профком та трудовий колектив 
Небилицької зОш і-іі ст. вітає з ювілейною датою 
від  Дня народження

сИЧ ларису анатоліївну
Ювілей — це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті.
Тож хай буде їх дуже багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай Вам щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

18-го вересня відсвяткувала свій День народжен-
ня учасниця хору «Калиновий Гай» с. Осикове

шаМеНКО Ольга василівна.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Ще років сто бажаємо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим й легким був Ваш життєвий путь!

з повагою і шаною учасники хору 
«Калиновий Гай».

Найдорожча, наймиліша, найкрасивіша наша до-
нечка, сестричка, кохана дружина

ГеОРГіЦе  Наталія вікторівна
25 вересня святкуватиме свій 25-річний ювілей від 
Дня народження. Нехай це світле свято додасть Тобі 
нових сил й натхнення для здійснення майбутніх спо-
дівань і трудових звершень. Ми щиро Тебе вітаємо, 
добра і щастя Тобі бажаємо. Хай обминають Тебе 
тривоги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світла, ра-
дісна дорога щасливо стелиться в житті!

Цей день має чарівне походження,
Бо сьогодні Твоє день народження,
Бажаємо, щоб сонце Тебе зігрівало,
Люди – усмішку Тобі дарували,
Природа здоров’я Тобі піднесла,
А ластівка щастя мішок принесла!
А ще романтики, дружби, кохання!
Прийми же від нас усі ці вітання!

батьки, сестра із чоловіком, чоловік.

Вітаємо з Днем народження
МалашИЧ Юлію Юріївну,

 яке вона відсвяткувала 21 вересня.
Від усієї душі бажаємо Тобі величезного жіночого 

щастя, любові і добра! Нехай поруч з Тобою завжди 
будуть лише гідні люди, а серед них - чоловік, з яким 
будуть нестрашні будь-які негоди!

Бажаємо, щоб кожний прийдешній день Ти зу-
стрічала з посмішкою, з передчуттям радості!

з найкращими побажаннями друзі зі ставищ. 

батьки та учні 4-а класу Макарівського НвК «зОш 
і-ііі ст. – природничо-математичний ліцей» щиро ві-
тають з нагоди ювілейної дати від Дня народження

бОжОК ірину володимирівну
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі здоров’я Вам бажаєм,
І хай Вам Господь Бог допомагає.

дирекція, профком та трудовий колектив 
Макарівського НвК «зОш і-ііі ст. – природничо-
математичний ліцей» вітає з ювілейною датою від 
Дня народження з найкращими побажаннями вчи-
тельку початкових класів

бОжОК ірину володимирівну.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!

адміністрація, профком та колектив Макови-
щанського НвО «зОш і-ііі ст. – дитячий садок» 
від усього серця вітає з ювілейною датою від Дня на-
родження

бОРИМсьКУ валентину василівну,
яку вона відсвяткувала 21 вересня та бажає

Від щирого серця - і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров’я і неба ясного,
А все це Тобі - у народження день!

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

23 вересня 1987 року в селах Гавронщина та Вільне 
введено в експлуатацію дитсадки-ясла на 50 місць. (Рі-
шення № 144а виконкому Макарівської районної ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному 
фонді № 1).

Юлія КРавеЦь,
начальник  архівного відділу 

райдержадміністрації.

ОдИН дЕНЬ 
В ІСТОРІї  РАЙОНу

Минулої суботи в Макарові на пляжі “Маска” відбув-
ся суботник, який провели члени громадської організації 
“Рідне місто“. Зібрали більше 12  великих  пакетів різно-
манітного сміття. Заодно зробили східці до джерела з пит-
ною водою. Члени громадської організації сподіваються, 
що місцеві жителі в подальшому приєднаються до них: 
допомагатимуть прибирати засмічені території та підтри-
муватимуть чистоту в селищі.

грОмадське життя
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Вдівець, 26/178/75. добрий, по-
рядний, без ш/з. Згоден на пе-
реїзд. Познайомлюсь з поряд-
ною дівчиною без ш/з, віком 
від 20 до 26 років. Можна з дитиною.

ТЕЛЕФОН - 097-779-75-27.
Н а д а Ю  в с і  в И д И 

б У д і в е л ь Н И Х  П О с л У Г .
Тел.: 066-358-54-90; 095-830-16-34.

Ч И с Т И М О ,  К О П а Є М О  К Р И Н И Ц і . 
Т е л е ф о н  —  0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 . 

ПРОдаЮ Газ – 2410 «волга», 1989 року ви-
пуску. в робочому стані. Тел.: 067-899-16-
15; 067-966-91-85.

ПРОдаЮ ваз – 2106, 1995 року випуску. 
Об’єм двигуна 1.5 л. Ціна договірна. Теле-
фон - 067-993-24-33.

ПРОдаЮ поросят в’єтнамської породи (7 
тижнів). Макарів. Тел.: 5-21-82; 097-677-
52-36.

ПРОдаЮ тільну корову (6 місяців) с. Кара-
шин. Тел.: 099-523-50-38.

ПРОдаЮ “ланос“ на виплату. без довідки 
про доходи. Можливий торг. Тел.: 093-760-
88-68.

Приватні 
оголошення 

м е т а л о П л а с т и к о в і 
в і к н а  т а  д в е р і

броньоВані та МіжкіМнатні дВері.
З а м і р и  т а  д о с т а в к а  -  б е з к о ш т о в н і .
нашІ цІни - кРащІ Знижки.
Т е л . :  0 9 7 - 4 2 8 - 7 2 - 4 4 .

РЕдАКцІя гАЗЕТИ 
„мАКАРІВСЬКІ ВІСТІ” 

здає в оренду приміщення 
під офіси, склади і 

виробничу діяльність.
 адреса: макарів, вул. Пушкіна, 3. 

телефОн 5-13-44.

кУплЮ доРого коРів, 
коней та Молодняк вРХ. 

Телефони: 067-173-92-92, 
098-921-12-31.

АвТОмАгАзиН “ЕЛіТАвТО” 
автозапчастини до іномарок в наявності та під 

замовлення. Оригінальні та аналогові, смт Макарів, 
вул. б.Хмельницького, 7-а (навпроти будинку 
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03, 
095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

ПП «Харчук». Житомир.

Металопластикові вікна, 
двері,  балкони. ніМеччина.
Помірні  ціни. міжкімнатні 

та броньовані  двері.
тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

віКНа. двеРі. Кве. ТRОсаL (м. Житомир)
бРОНьОваНі двеРі. заводське виготовлення, про-
фесійний монтаж. жалюзі, ролети, пластикові відкоси 
(К Р е д И Т ).  ТелеФОН - 097-208-90-83.

камінь, щебінь, відсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

Н а  П о с т і й Н у  р о б о т у 
Потрібен Продавець в магазин 

Продуктів харчування 
( б і л я  в і й с ь к к о м а т у ) .

ТЕЛЕФОН — 093-416-44-54.

п  о  З  и  к  а
на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні 

марки), с/г техніку та її комплектуючі. 
Те л . :  0 9 6 - 6 4 - 7 8 2 - 0 7 .

(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №143366)

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво про право особистої власності на 
житловий будинок, видане на підставі рішення виконкому 
Макарівської районної ради народних депутатів №І 02, 
від 26 червня 1990 року на ім’я басаНсьКОГО воло-
димира Яковича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво про право особистої власності на 
житловий будинок №1498, який знаходиться за адресою: 
с. Червона Слобода, вул. Заводська, 13, кв. 6, видане 
згідно з розпорядженням (наказом) від 3 лютого 1997 
року 27 на ім’я МаРУсеНКа Федора івановича, Ма-
РУсеНКО Марії Григорівни, МаРУсеНКа Олексія Фе-
доровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності на житло 
№654, який знаходиться за адресою:с.Комарівка, вул. 
Ватутіна, 21, кв.1, видане згідно з розпорядженням (на-
казом) від 28 вересня 1994 року №7 на ім’я іваНЮКа 
степана семеновича, іваНЮК віри Микитівни, іва-
НЮК Надії степанівни, іваНЮКа Михайла степано-
вича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №281983, виданий 6 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за №483 на підставі рішення 
Копилівської сільської ради від 6 жовтня 2004 року №131-
15-ХХІV (рішення) на ім’я МаТЮщеНКО Оксани іванів-
ни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №281981, виданий 6 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за №480 на підставі рішення 
Копилівської сільської ради від 6 жовтня 2004 року №131-
15-ХХІV (рішення) на ім’я бИліНсьКОГО володимира 
Олександровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №281980, виданий 6 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за №481 на підставі рішення 
Копилівської сільської ради від 6 жовтня 2004 року №131-
15-ХХІV (рішення) на ім’я бИліНсьКОГО володимира 
Олександровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право приватної власності на 
житло №644, видане 18 травня 1994 року, яке знаходиться 
за адресою вул. Садова, 1»а» ,кв. 47, смт Макарів, згідно з 
розпорядженням (наказом) від 11 травня 1994 року №269 
на ім’я МИХайлеНКО Надії Олександрівни, МИХай-
леНКа леоніда антоновича, сТеЦеНКа Євгенія лео-
нідовича, сТеЦеНКО Наталії леонідівни, МИХайлеН-
Ка Романа леонідовича, вважати не дійсним.

світліЙ Пам’яті
КОвалеНКа

леоніда денисовича
(19.10.1926 - 24.09.2010)

24 вересня минає рік, як страшне горе 
ввірвалося до нас – невблаганна смерть 
забрала назавжди дорогого, рідного чо-
ловіка, батька, дідуся – Людину щирої душі, великої 
енергії. Не вщухає біль у наших серцях. Нехай пухом 
буде йому земля, а Царство небесне дарує спокій у 
далекому потойбічному світі. Вічною хай буде наша 
пам’ять про нього. Він завжди житиме у наших сер-
цях. У глибокій скорботі низько схиляємо голови.

дП «мАКАРІВСЬКИЙ ХЛІбОЗАВОд» 

ЗапРошує на постІйну РоБоту:
Приймальника-здавальника 

готової продукції.
телфон для доВідок: 5-13-85.

РестаВРацІя подушок
у Вас на очаХ
- дезинфікуємо кварцуванням; 

- очищуємо від сторонніх предметів;
- знищуємо запах поту; 

- замінюємо напірник на новий.
виїзна майстерня під’їде до вашого 

будинку  безКОшТОвНО
Т е л е ф о н :  0 6 7 - 1 0 2 - 9 6 - 6 9 .

Цими днями не стало серед нас 
валентини Федорівни ілЮшеНКО. 

Района рада ветеранів висловлює щирі співчуття рід-
ним і близьким покійної. Не стало серед нас життєра-
дісної і життєлюбної людини. Доброта її завжди викли-
кала повагу у друзів і знайомих. На жаль, не звучатиме  
голос солістки ветеранського хору. Хай же земля їй 
буде пухом. Пам’ять про Валентину Федорівну зали-
шиться в серцях рідних, близьких і добрих знайомих.

Адміністрація, профком та колектив відділення швид-
кої допомоги Макарівської ЦРЛ висловлюють щирі 
співчуття фельдшеру швидкої допомоги Самусь Лідії 
Володимирівні з приводу тяжкої втрати – трагічної 
смерті сина 

саМУсЯ сергія володимировича.

Адміністрація, профком та трудовий колектив Мака-
рівського відділення ощадного банку висловлюють 
свої щирі співчуття бухгалтеру І категорії Рибицькій 
Наталії Григорівні з приводу тяжкої втрати - смерті її 
вітчима 

Михайла васильовича.

оптоВоРоЗдРІБний
мото – Вело – тоВаРи 

- акумулятори від 110 грн.;   
- шоломи від 90 грн.

- шини T.W. від 100 грн.
- камери для скутера 

від 20 грн. (виробництво 
Китай, Тайланд, Росія)

- циліндро-поршнева група
2-х т. від 140 грн.;   4-х т. від 150 грн.

- кільця від 20 грн.;   - поршень - 47 грн.
- набір прокладлок - 20 грн.

 - карбюратори - 70 грн.
- велошини GST - 35 грн.

- велокамери GST - 15 грн.

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ
Н А Й Б І Л Ь Ш И Й 

В И Б І Р  У  Р А Й О Н І
А   К   Ц   І   Я ! 

Д и т я ч і   в е л о с и п е д и 
в і д  4 8 0  г р н !

адРеса: смт МаКаРів, вул. ФРУНзе, 52 
(центральний універмаг, 1-й поверх).

потРІБнІ РоБІтники 
н а  к о н д и т е р с ь к у 

ф а б р и к у  в  м . Б у ч а .
(розвозка з макарова)

ТЕЛЕФОН: 067-87-21-653.
на РоБоту потРІБен 
фармацевт-провізор.
ТЕЛЕФОН: 067-834-47-78.

КЛуб САмОТНІХ СЕРдЕцЬ
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26 вересня - 2 жовтняГороскоп
ОвеН (21.03-20.04). Тиждень отримання внутрiшньої волi, пе-

ретворення жiночої енергiї. Вiрогiднi приємна звiстка, романтичний 
вчинок, пiдтримка людей, вiд яких Овни не чекали розумiння. По-

силюється життєвий потенцiал Овнiв, їх особиста чарiвнiсть, магнетизм, 
уява. Багато хто з них буде невичерпний на вигадки в органiзацiї свят.

Сприятливi днi: 29, 2; несприятливi: 26.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Цей тиждень вiдпочинку i розслаблення буде 
вiдмiчений гармонiєю, отриманням космiчної енергiї, справедливiстю. 
Тiльцi будуть здатнi налагодити стосунки зi своїми ближнiми, вибачити-

ся за заподiянi неприємностi. Неоднозначний тиждень, пов`язаний iз спокусами 
легкої наживи. Радощi i незгоди можуть змiнювати один одного. Не виключений 
фiнансовий успiх, пов`язаний з виграшем або вдалою покупкою. Але в другiй 
половинi тижня Тiльцi можуть втратити все придбане. Емоцiйна i фiнансова 
нестабiльнiсть може остаточно вивести Тiльцiв з рівноваги.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 1.

блИзНЮКИ (22.05-21.06). Iснує вiрогiднiсть апатiї i 
байдужостi до того, що вiдбувається. Ця апатiя буде легко перехо-
дити в дратiвливiсть i породжувати бажання дивувати публiку. Мож-

ливо, в голову Близнюкам прийде iдея змiнити iмiдж, манеру поведiнки 
i ставлення до деяких людей. Можливо, що творча уява i прагнення до 
новизни, примусять Близнюкiв зайнятися довгостроковими планами або 
змiнити сферу дiяльностi.

Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 27.

РаК (22.06-22.07). Цей тиждень пов`язаний з проблемами в 
особистому життi. Також можливе погiршення стосунків з оточую-
чими. Швидше за все Ракiв просто в черговий раз не зрозумiють i 

заженуть в жорсткi рамки. Критичний i пiдозрiлий погляд на оточуючий свiт 
може зробити їх непривабливими в очах всiх людей без виключення.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 27.

лев (23.07-23.08). Не виключенi повороти долi, якi примусять 
Левiв проявити максимальну активнiсть i швидкiсть реакцiї на змiну 
ситуацiї. Виконання намiчених планiв швидше за все не принесе ба-

жаних результатiв. Зайва обжерливiсть може призвести до найплачевнiших 
наслiдкiв. Обставини примусять вас долати зарозумiлiсть, гординю, 
буркотливiсть. Протипоказанi екстрасенсорне лiкування i заняття магiєю.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 1.

дIва (24.08-23.09). Несприятливий тиждень, пов`язаний з 
нездiйсненими очiкуваннями, марними надiями, непоряднiстю в партнер-
ських стосунках. Стороннiй вплив може згубно вiдобразитися на вашому 

життi. Будь-яке рiшення може мати найнесподiванiшi наслiдки. Тиждень сприят-
ливий для змiцнення власних позицiй. Вашi чутливiсть i ранимiсть, прихованi пiд 
маскою зовнiшньої холодностi, можуть перешкодити досягненню мети.

Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 30.

ТеРезИ (24.09-23.10). Тиждень має подвiйну характеристику. 
Вiрогiднi поїздки, новi знайомства або зустрiчi iз старими друзями. 
Проте все це вимагатиме значних грошових витрат. Сприятливий 

тиждень для вирiшення конфлiктних ситуацiй з близькими людьми. Мож-
ливо, при випадковому збiгу обставин ви опинитеся пiд чиїмось впливом.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 28.

сКОРПIОН (24.10-22.11). Цей тиждень сприятливий для 
реорганiзацiї побуту, важливих покупок, обмiну. Вiрогiдна пiдтримка 
зi сторони: близькi вам люди можуть взяти частину фiнансових 

проблем на себе. Трапиться щось, що сприятливо вплине на спра-
ви i матерiальне становище Скорпiонiв. Цей тиждень сприятливий для 
суспiльних справ i доручень, звернень у вищi iнстанцiї, судових розглядiв. 
Можливо, що принаднi пропозицiї принесуть Скорпiонам вигоду i мо-
ральне задоволення. В порiвняннi з представниками iнших знакiв зодiаку 
Скорпiони будуть найпоряднiшими спiвробiтниками.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

сТРIлеЦь (23.11-21.12). Тиждень припускає метушню, 
поспiшнiсть, розлуку. Ймовiрно, проблеми i помилки у сферi професiйної 
дiяльностi примусять вас зануритися в неї з головою. Небезпечнi груповi 

заняття спортом, фiзичнi навантаження. Украй несприятливий тиждень, який 
пройде пiд знаком духовних метань, спокус плотi, iлюзорних надiй. Вiрогiднi 
непорозумiння або сварки з оточуючими вас людьми. Втiм, шляхетнiсть 
Стрiльцiв допоможе їм знайти шляхи до примирення. В особистому життi не 
виключенi розчарування.

Сприятливi днi: 26; несприятливi: 30.

КОзеРIГ (22.12-20.01). Тиждень припускає захист пере-
конань, пiдступи недоброзичливцiв, лестощi, пiдкуп. Козероги 
можуть опинитися в двозначнiй ситуацiї. Тиждень встановлення 

закономiрностей, причинно-наслiдкових зв`язкiв, протистояння двох 
космiчних початкiв. Можливо, вiдбудеться якась важлива подiя в життi не-
молодих Козерогiв, пов`язана з минулим.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 27.

вОдОлIй (21.01-19.02). Сприятливий тиждень для немолодих 
Водолiїв. Багато хто з них буде повний сил i енергiї. Вiрогiднi приємне 
спiлкування, отримання джерел заробiтку. Авторитет Водолiїв помiтно 

змiцниться. Таємний недруг спробує пiдставити Водолiям пiднiжку, але в 
результатi сам опиниться в невигiдному свiтлi. Бiди повиннi обiйти Водолiїв 
стороною. Сприятливi великi змiни побуту: ремонт, покупка меблiв. Самотнiх 
Водолiїв чекають багатообiцяючi зустрiчi, цiкавi, але нетривалi знайомства.

Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 27.

РИбИ (20.02-20.03). Цей тиждень характеризується контактами i 
придбаннями. Iдеї i фантазiї, якi прийдуть Рибам в голову, можуть втiлитися 
в життя i принести їм моральне i матерiальне задоволення. Ймовiрно, що 

Риб-чоловiкiв чекає романтична зустрiч. Вразливі Риби вiдчуватимуть страх як пе-
ред життям, так i перед смертю. Можливий успiх у всiх починаннях. Тиждень спри-
ятливий для переговорiв. Почуття й емоцiйне життя багатьох Риб стануть багатшi, 
а думки конкретнiшi. Ймовiрне отримання звiстки, яка пiднiме вам настрiй.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.

сюрПризи Осені

І ЗноВу цВІтуть каштани
Жителі та гості райцентру вже не один рік милувалися цвітом каштанів у вересні. Цей 

рік не став винятком. Рясно вкритий квітучими свічками каштан на алеї ветеранів, що біля 
центрального стадіону. Також розпочали квітнути каштани і на центральній алеї Макарова. 
Прогулюючись ввечері осінньою алеєю аромат цвіту навіює весну і вірити не хочеться, що 
на календарі вже осінь…

Жовтень та листопад у наших краях, як прави-
ло, нечасто радують  ясною погодою. Трапляються 
роки, коли суцільні сірі хмари, затягнувши небос-
хил ще у середині жовтня, висять над нами аж до 
кінця лютого - початку березня, допоки Сонце не 
почне знову відчутно прогрівати Північну півкулю 
нашої планети. 

Проте чисте прозоре небо може «відкритись» і 
протягом другої половини осені. Таку можливість 
для спостережень небесних світил і явищ не вар-
то марнувати, тим більше, що цьогорічне осіннє 
небесне склепіння має 
чудову окрасу: на ньому 
протягом всієї довгої ночі 
можна бачити яскраве бі-
лого кольору світило, що у 
порівнянні зі всіма іншими 
доступними для спостере-
жень в цей час зореподіб-
ними небесними об`єктами 
(всі вони набагато поступа-
ються йому у блиску), зда-
ватиметься справжньою 
«перлиною». Це – Юпітер, 
найбільша планета нашої 
Сонячної системи. За ве-
летенські розміри його ще 
називають «царем планет». 
Найкращий період видимості гіганта у поточному 
році припадає саме на два останні місяці осені. В 
цей час у просторі Юпітер розташовуватиметься 
найближче від нашої планети (хоча й при цьому 
перебуватиме на вчетверо більшій відстані, ніж від-
даль від Землі до Сонця) та матиме максимально 
можливий на земному небі блиск. Найменшою ж 
відстань між Землею та Юпітером буде 28 жовтня.

Протягом жовтня та листопада найбільша пла-
нета сходитиме майже одночасно із заходом Сонця 
(отже, ввечері її можна буде бачити у східній частині 
неба), найвище над обрієм підніматиметься близько 
опівночі, а заходитиме на світанку. Ввечері 13 жов-
тня і 9 листопада біля Юпітера на небосхилі перебу-
ватиме Місяць, який у ці дні буде майже повним.

Завдяки своїй порівняно великій яскравості 
Юпітер красивий і для  неозброєного ока, але зна-
чно цікавіше спостерігати його навіть за допомо-
гою звичайного бінокля чи підзорної труби. У них 
стають видимими чотири зореподібного вигляду і 
майже однакового блиску супутники гіганта, виши-
кувані поряд з ним приблизно на одній лінії у пло-
щині його екватора. Рухаються навколо планети 
вони досить швидко, а тому змінюють своє розта-

шування відносно неї і один одного кожної ночі.
«Живе» споглядання власними очима за до-

помогою телескопа сяючої кулі іншої планети, що 
вільно «висить» на тлі чорного неба, - особливе, 
незвичайне, незабутнє видовище. Юпітер у цьому 
сенсі – найдоступніший і дуже цікавий для спосте-
режень об`єкт. Вигляд планети із супутниками на-
віть у шкільний телескоп залишає у спостерігачів 
неабиякі враження. У нього легко побачити істотну 
сплюснутість гіганта (це наслідок його швидкого 
обертання навколо власної осі – доба на Юпітері 

триває всього лише близь-
ко 10 годин); диск планети 
виглядає смугастим, на-
гадуючи зебру. Таким його 
роблять паралельні еква-
тору темні і світлі широкі 
смуги хмарного покриву 
(Юпітер постійно вкри-
тий суцільним потужним 
шаром хмар), у яких, до 
слова, за високої прозо-
рості атмосфери можна 
розгледіти чимало дрібних 
деталей. Полярні ж облас-
ті мають сірий відтінок.

За допомогою теле-
скопа можна помітити рух 

супутників Юпітера вже навіть протягом кількох го-
дин спостережень. Особливо цікавою є можливість 
власними очима, у, так би мовити, реальному часі, 
спостерігати, як супутники повільно проходять пе-
ред диском гіганта, ховаються за нього, заходять 
у тінь Юпітера чи виходять з неї, а також маленькі 
округлі тіні від супутників на диску планети.

Як відомо, всі видимі на небі неозброєним оком 
планети названі іменами римських богів. Цікаво, 
що у далекі античні часи римляни і греки, які тоді, 
звісно, не могли знати про справжні розміри пла-
нет, дуже влучно дали імена своїх верховних богів 
саме Юпітеру, хоча ця планета не є найяскравішою 
на небі, суттєво поступаючись блиском Венері. 
Очевидно, уважні древні спостерігачі зважали не 
лише на яскравість Юпітера, а й на те, що він, на 
відміну від Венери, повільно та велично пересува-
ється на тлі зоряного неба, кожного року протягом 
кількох місяців яскраво сяючи всю або більшу час-
тину ночі – як і належить верховному правителеві, 
володареві світу.

володимир безУГлИй,
аматор астрономії.

м. Київ.

всесвіт і ми
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